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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 76-90 

Tid: 2019-08-27 kl 09:00-17:00 

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Gislaveds kommunhus 

Närvarande: Se § 78. 

  

§76 Inledning 
Kommunfullmäktiges ordförande i Gislaved, Lars-Ove Bengtsson 

hälsar samtliga ledamöter välkomna till Gislaveds kommun. Ger 

information om kommunen samt presentation av eftermiddagens 

studiebesök.  

§77 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. 

§78 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§79 Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Sascha Carlsson (L) och Mikael Ekvall (V) med  

Jimmy Ekström (L) och Elisabeth Töre (V) som ersättare. 

§80 Justering av regionfullmäktiges protokoll 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 10 september, kl. 15:30 på 

Regionens hus. 

§81 Interpellation 
Diarienummer: RJL 2019/199 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellation får 

framställas, bilaga 2: 

 

 Samuel Godrén (SD) – Regionens storsatsning på 

Almedalsveckan  

 

Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande och 

kommer att besvaras vid dagens sammanträde i mån av tid. 
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§82 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd 
Diarienummer: RJL 2019/310 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Avslår motionen. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

 

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 

Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Inför ett samlat 

högkostnadsskydd: 

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs 

 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-08-13 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04 

 Motionssvar 2019-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag 2019-04-29 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar att ärendet i första hand bör återremitteras för 

komplettering av underlaget. Yrkar i andra hand på att motionen 

bifalls.  
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Anne Karlsson, Sverigedemokraterna instämmer i yrkandet om 

återremiss.  

 

Rachel De Basso, Socialdemokraterna yrkar avslag på motionen 

och avslag på yrkande om återremiss.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvall och Anne 

Karlssons yrkande om återremiss och finner att ärendet ska 

behandlas vid dagens sammanträde. 

 

Omröstning begärs med följande utfall: 

JA för avslag till återremiss och att ärendet avgörs idag röstar  

48 ledamöter.  

NEJ för bifall till återremiss röstar 16 ledamöter. 

Avstår från att rösta gör 16 ledamöter. 

En ledamot är frånvarande. 

Voteringslista, bilaga 1. 

 

På ordförandes fråga om avslag eller bifall till motionen, beslutar 

regionfullmäktige avslå motionen.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

§83 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården  
Diarienummer: RJL 2019/312  

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Avslår motionen. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 
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Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 

Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska 

vara ett naturligt och permanent inslag i vården: 

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-08-13 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04 

 Motionssvar daterat 2019-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag daterat 2019-04-29 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 

permanent inslag i vården 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Kristina Nero och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet yrkar bifall till 

motionen. 

 

Rachel De Basso och Eva Eliasson, Socialdemokraterna yrkar 

avslag på motionen, med instämmande av Carina Källman, 

Moderaterna.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Kristina Nero och Mikael 

Ekvalls yrkande mot föreliggande förslag och finner att 

regionfullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutet skickas till  
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård  
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§84 Motion – Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention  
Diarienummer: RJL 2019/316 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Anser motionen besvarad. 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom 

arbetet med suicidprevention: 

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det 

suicidpreventiva arbetet 

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop 

med de kommuner i regionen som är intresserade av att 

delta.  

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-08-13 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04 

 Motionssvar daterat 2019-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag daterat 2019-04-30 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall och Bengt-Ove Eriksson, Vänsterpartiet yrkar 

bifall till motionen. 
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Rachel De Basso och Jonas Nilsson, Socialdemokraterna yrkar att 

motionen ska anses besvarad.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvall och Bengt-Ove 

Erikssons yrkande mot föreliggande förslag och finner att 

regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

§85 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus 
Diarienummer: RJL 2018/1872 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Anser motionen besvarad. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för 

våra tre akutsjukhus att: 

 Ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att 

presentera en generalplan för respektive akutsjukhus i 

regionen. Generalplanerna skall omfatta långsiktiga 

beskrivningar av verksamhetens innehåll och en tydlig 

beskrivning över vilken vård som skall erbjudas på våra 

akutsjukhus framöver. 

 

Generalplanerna skall även ta hänsyn till och inbegripa 

vilka förutsättningar som krävs för att i längden kunna 

bemanna och bedriva adekvat akutsjukvård och en säker 

förlossningsmottagning med jourkompetens 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-08-13 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04 

 Motionssvar daterat 2019-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-15 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-10-09 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28 

 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen. 

 

Martin Nedergaard-Hansen, Bevara Akutsjukhusen yrkar att 

motionen är besvarad. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvalls yrkande mot 

föreliggande förslag och finner att regionfullmäktige beslutar att 

motionen är besvarad  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

§86 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden  
Diarienummer: RJL 2018/2153 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Anser motionen besvarad. 
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Sammanfattning  

Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 

motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden: 

 

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 

och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 

länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-25 

 Motionssvar daterat 2019-06-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12 

 Motionsunderlag daterat 2019-06-04 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-25 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-11-13 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02 

 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rachel De Basso yrkar bifall till föreliggande förslag, att 

motionen anses besvarad.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård  
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§87 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 3. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§88 Anmälningsärenden  
Följande ärenden anmäls och läggs med godkännande till 

handlingarna: 

 Granskning av Region Jönköpings läns efterlevnad av 

dataskyddsförordningen – RJL 2019/724 

 Granskning av riktade statsbidrag – RJL 2018/3297 * 

 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin – 

RJL 2018/3132 

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess 

– RJL 2019/942 

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands 

Musik och Teater – SMOT – RJL 2019/944 

 Granskning av intern styrning och kontroll – RJL 

2019/943 

 Redovisning av kommunalt partistöd 2018 –  

RJL 2019/667 

 Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige -  

RJL 2019/1502 

 Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige  

RJL 2019/1553 

* 

Vid anmälan av granskning av riktade statsbidrag hänvisar 

Samuel Godrén till Sverigedemokraternas förslag vid 

regionstyrelsens behandling 2019-06-11.  

§89 Interpellation 
Interpellation besvaras.  
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§90 Avslutning  
Förmiddagens sammanträde avslutas kl 11:40 med studiebesök i 

Gislaveds kommun under eftermiddagen.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Desiré Törnqvist (S) 

Ordförande  

Or 

Sascha Carlsson (L) Mikael Ekvall (V) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


