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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Närvarande
Beslutande Se bilaga 1

Ersättare

Övriga

Justering

Sekreterare

Ordförande

Siv Kullberg

Justerare

Desiré Törnqvist (S)

Sibylla Jämting (MP)

Mikael Ekvall (V)

Protokollet är justerat 2020-02-18 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

2



PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 1

Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat. Meddelar att det inledningsvis av sammanträdet 
kommer att ges information om nytt system för hantering av 
regionfullmäktiges sammanträden. 

Sammanträdet ajourneras kl 09:10-10:00 för information om nytt system. 
Sammanträdet återupptas kl 10:00.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 2

Upprop
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 3

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Sibylla Jämting (MP) och Mikael Ekvall (V)
med Monica Persson (MP) och Elisabeth Töre (V) som ersättare.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 4

Tillkännagivande av tid och plats för justering av 
regionfullmäktiges protokoll
Justering av protokollet sker tisdagen den 18 februari, kl 15:30 på 
Regionens hus.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 5

Framställande och besvarande av interpellationer
Diarienummer: RJL 2019/199 samt RJL 2020/175

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas, 
bilaga 2:

1. Thomas Bäuml, (M) – Uttalande om sänkta ambitioner - 
Interpellation ställd till ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö. 

2. Agnetha Lundberg, (SD) – Grötens verkliga eller ”märkliga” värde 
Interpellation ställd till ordförande i nämnden för folkhälsa och 
sjukvård

Samtliga interpellationer besvaras vid dagens sammanträde.

Beslutets antal sidor
1

7



PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 1-20
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 6

Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
Diarienummer: RJL 2018/1374

Beslut 
Regionfullmäktige 

1. Bifaller 1:a och 2:a att-satserna samt,  
2. Anser att 3:e, 4:e  och 5:e att-satserna är besvarade.

Reservationer
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig 
till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning 
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för Socialdemokraterna 
har inkommit med en motion - Smålands musik och teaters uppdrag, där 
man föreslår: 

 Att SMOT får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat 
kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i länet.

 Att SMOT får i uppdrag att ta initiativ till samverkan/samarbete med 
det fria professionella och ideella scenkostlivet.

 Att SMOT får i uppdrag att årligen bilda en länsungdomsorkester, 
alternativt ungdomssymfonietta och ungdomsteater i enlighet med 
ovanstående exempel.

 Att SMOT får i uppdrag att leva upp till en hyressättning av 
lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare kan ha 
ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar där.

 Att SMOT får i uppdrag att endast sätta upp kostnadskrävande 
musikaler om det inte tränger undan annan prioriterad verksamhet.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett motionen 
och föreslår beslut enligt ovan. 
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-01-28
 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-09-18
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05
 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Sandgren, Eva Eliasson samt Per Svenberg samtliga (S) yrkar bifall 
till regionstyrelsens förslag till beslut med instämmande av: Rune Backlund 
(C), Mikael Ekvall (V), Mari Lindahl (L), Monica Samuelsson (KD), 
Sibylla Jämting (MP) med flera. 

Thomas Bäuml (M) och Maria Högberg (SD) yrkar avslag på motionens 
samtliga fem att-satser. 

Beslutsgång
På ordförandes fråga om bifall eller avslag, så bifalles regionstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutets antal sidor
2
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Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 7

Motion - Framtiden för Smålands Musik och Teater
Diarienummer: RJL 2019/654

Beslut 
Regionfullmäktige

1. Bifaller 1:a att-satsen samt,
2. Avslår 2:a och 3:e att-satsen

Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
förslag, i vilket samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna instämmer i.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för Smålands 
Musik och Teater att:

 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT utvärderas 
ur flera perspektiv

 Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för 
Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på att 
utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på konkreta åtgärder 
som syftar till att uppdatera uppdraget och komma tillrätta med 
arbetsmiljön. Den parlamentariska gruppen ska också se över 
organisationsstrukturen

 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt tillfälle för 
att skapa andrum för medarbetare och ledningen för att diskutera 
framtiden och för att förbättra arbetsmiljön

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett 
motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-01-28
 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-09-18
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv och 
attraktivitet 2019-06-19

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11
 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater, daterad 2019-

02-26 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om att 1:a att-
satsen bifalls. Yrkar att 2:a att-satsen anses besvarad, samt bifall till 
styrelsens förslag om att 3:e att-satsen avslås. 

Olle Moln-Teike (SD) instämmer i ovanstående yrkande från Mikael Ekvall. 

Rune Backlund (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 
instämmande av Monica Samuelsson (KD), Sibylla Jämting (MP) med flera. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Omröstning begärs med följande proposition och omröstningsresultat:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 64 ledamöter.
NEJ för bifall till Mikael Ekvalls yrkande röstar 15 ledamöter,
Två ledamöter är frånvarande, se bilaga 3. 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. 

Beslutets antal sidor
2
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§ 8

Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara
Diarienummer: RJL 2019/419

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar

1. Att 1:a att-satsen är besvarad.   
2. 2:a-6:e att-satserna avslås.

Sammanfattning 
Malin Olsson, Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans vara eller icke 
vara:

1. Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för Sinfoniettans 
produktioner under 2016-2018 redovisas

2. Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend undersöka om 
en arbetsbristsituation har uppkommit eller befaras uppkomma

3. Att undersöka om vi genom en samverkan med våra grannregioner 
kan täcka länets och medborgarnas behov av musikproduktion

4. Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i 
Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för 
musikerna under samma period

5. Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för Sinfoniettan 
kan öka

6. Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John Bauer 
Brass till en fri extern grupp

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett 
motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-01-28
 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-10-18
 Motionssvar 2019-09-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04
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PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 2019-06-19

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10
 Motionsunderlag daterad 2019-05-23
 Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 2019-02-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 
instämmande av Mari Lindahl (L), Mikael Ekvall (V), Monica Samuelsson 
(KD), Per Svenberg (S), Sibylla Jämting (MP) med flera. 

Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionstyrelsens förslag bifalls. 

Beslutets antal sidor
2
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Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 9

Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen, med motiveringen att Region Jönköpings län i 
samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen är på gång med 
organiserad testning. Det exakta upplägget är inte klart, men det 
framgår i arbetet som görs att inte alla män ska erbjudas organiserad 
testning.

Reservationer
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln 
Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna föreslår i 
motionen Inför organiserad PSA testning att:

 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i länet över 50 
år får information om för- och nackdelar samt var det vart man 
vänder dig för att göra ett test. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-12-17
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Inför organiserad PSA testning
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till motionen.

Sibylla Jämting (MP) yrkar avslag på motionen. 

Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen och vill till protokollet göra 
följande anteckning:
Moderaterna stödjer pågående arbete med planering för införande av 
organiserad PSA-test 2021. Exakta utformningen är inte beslutad än men 
inriktningen är att ett urval av män får information om för- och nackdelar 
och erbjuds ta ett PSA-prov för att därefter bli kallad utifrån bedömt behov. 

Rachel De Basso (S) yrkar avslag på motionen och bifall till 
regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Omröstning begärs med följande proposition och omröstningsresultat:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 54 ledamöter.
NEJ för bifall till Samuel Godréns yrkande röstar 24 ledamöter,
Tre ledamöter är frånvarande, se bilaga 3.  

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag samt 
bifaller protokollsanteckning från Moderaterna. 

Beslutets antal sidor
2
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§ 10

Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter
Diarienummer: RJL 2019/998

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Avslår motionen

Reservationer
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region Jönköpings län 
behöver ett Traumacenter att:

 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga ett 
Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis kopplat till 
länssjukhuset Ryhov.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-12 17
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-04-09
 Motion - Region Jönköpings län behöver ett

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen. 

Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Omröstning begärs med följande proposition och omröstningsresultat:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 72 ledamöter.
NEJ för bifall till Mikael Ekvalls yrkande röstar 4 ledamöter,
Fem ledamöter är frånvarande, se bilaga 3.

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag

Beslutets antal sidor
2
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 11

Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2019/999

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen. Innebörden i konceptet med äldre-mottagning på 
vårdcentral ryms dock inom och ligger väl i linje med uppdraget i 
budget och verksamhetsplan för 2020 samt i regelboken för vårdval i 
primärvård. Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till 
vårdcentralernas individuella förutsättningar

Reservationer
Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa äldre-
mottagningar på vårdcentralerna att:

 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region Jönköpings 
län. 

 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra bärande 
dokument förbereds.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-12-17
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Motionssvar daterat 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Motionsunderlag daterat 2019-10-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-04-09
 Motion - Dags att införa äldre-mottagningar på vårdcentralerna

18



PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen, med instämmande av Katja 
Ganekind (SD) med flera. 

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 
instämmande av Jimmy Ekström (L), Thomas Bäuml (M) med flera. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Omröstning begärs med följande proposition och omröstningsresultat:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 60 ledamöter.
NEJ för bifall till Mikael Ekvalls yrkande röstar 15 ledamöter,
Tre ledamöter avstår.
Tre ledamöter är frånvarande, se bilaga 3.

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag

Beslutets antal sidor
2
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 12

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta
Diarienummer: RJL 2019/250

Beslut 
Regionfullmäktige att

 Motionen anses vara besvarad

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: Tillgänglig och 
anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta, där man föreslår:

 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns en 
möjlighet att införa en liknande verksamhet som ”Solbussen” även i 
Region Jönköpings län.

Nämndens för trafik, infrastruktur och miljö har behandlat motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-12-17
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07
 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar 

2019-09-12
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-06-

25
 Motionssvar daterad 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 

funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24
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Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) instämmer i regionstyrelsens förslag om att motionen ska 
anses besvarad men vill till protokollet göra följande anteckning: Att 
regionen i möjligaste mån tillmötesgår önskemålet från LFF om att utreda 
möjligheten till subvention beträffande hyrkostnader som föreningar har i 
samband med utflykter där denna typ av buss är nödvändig.

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till regionstyrelsens tillika nämndens 
förslag, med instämmande av Anders Gustafsson (SD), Leif Andersson (C)
samt Eva Nilsson (M). 

Beslutsgång
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag och 
bifaller att Mikael Ekvall till protokollet får göra ovanstående anteckning. 

Beslutets antal sidor
2
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 13

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen med motiveringen att fastställande av vårdavgifter 
är en del av budgetprocessen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade 
patienter att:

 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa 
avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter. 

Nämnden FS har behandlat ärendet och avslår motionen med motiveringen 
att fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-01-28
 Protokollsutdrag nämnd FS 2019-12-10
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 
 2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
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Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist och Agnetha Lundberg båda (SD) yrkar bifall till 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Omröstning begärs med följande proposition och omröstningsresultat:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 65 ledamöter.
NEJ för bifall till Mikael Ekvalls yrkande röstar 10 ledamöter,
Tre ledamöter är frånvarande, se bilaga 3.  

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag

Beslutets antal sidor
2
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Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 14

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning 
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för 
pojkar att:

 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.

FS nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-01-28
 Protokollsutdrag FS nämnden 2019-12-10
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 
 2019-06-03
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar bifall till motionen. 

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
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Regionfullmäktige §§ 1-20
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. 

Beslutets antal sidor
2
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Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 15

Lös utrustning för hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3100

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Godkänner inköp av lös utrustning till hus D1 till en maximal 
kostnad på 130 000 000 kronor.

Sammanfattning 
Verksamhet kommer successivt att flytta in i hus D1 på Länssjukhuset 
Ryhov under 2020, lokalerna ska utrustas med lös utrustning/inventarier för 
den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-01-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 
regionstyrelsens förslag. 

Beslutets antal sidor
1
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Regionfullmäktige §§ 1-20

Tid: 2020-02-04 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 16

Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat 
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2707

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi - För ett 
digitaliserat Jönköpings län.

Sammanfattning 
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den 
nationella strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i världen på 
digitalisering. Samma ambition uttrycks i vår regionala strategi där 
Jönköpings län ska vara ledande i Sverige. Fem delmål beskrivs i strategin 
nämligen digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital 
ledning samt digital infrastruktur.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-01-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Protokollsutdrag ANA 2019-12-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en 

digitaliseringsstrategi.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 
instämmande av Thomas Bäuml (M). 

Beslutsgång
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 
regionstyrelsens förslag. 

Beslutets antal sidor
1
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Regionfullmäktige §§ 1-20
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 17

Bredbandsstrategi - Jönköpings län helt uppkopplat 
2025
Diarienummer: RJL 2018/2706

Beslut 
Regionfullmäktige 

1. Godkänner föreliggande förslag till bredbandsstrategi - Jönköping 
län helt uppkopplat 2025, med nedan föreslagna ändringar

2. Godkänner strykningarna av meningarna på sida 24:
Detta kan innebära att regionala medel tillförs

I de fall som kommunderna har ett stadsnät så är det viktigt att skilja 
på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i kommunen 
och bolagets verksamhet.

3. Godkänner följande tillägg i strategin: I det fortsatta arbetet med 
bredbandsstrategin beakta införandet av 5G i länet.

Sammanfattning 
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025 
redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för 
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i tidsperspektiv. Den 
beskriver nyttan för invånare och näringsliv samt redovisar behovet av 
ledarskap på olika nivåer. Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-01-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Protokollsutdrag från TIM 2019-12-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S), Leif Andersson (C), samt Irene Oskarsson (KD) yrkar 
bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. 
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Malin Wengholm yrkar för Moderaternas räkning att bredbandsstrategin 
kompletteras med en kostnadsplan.
I Malin Wengholms tilläggsyrkande instämmer Sverigedemokraterna 
genom Mattias Johansson. 

Beslutsgång
På ordförandes fråga bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag och 
avslår Malin Wengholms tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs med följande proposition och omröstningsresultat:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 63 ledamöter.
NEJ för bifall till Mikael Ekvalls yrkande röstar 22 ledamöter,
Sex ledamöter är frånvarande, se bilaga 3.  

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Beslutets antal sidor
2
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 18

Anmälningsärenden
Beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 19

Valärenden
Beslut 
Val förrättas i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga 3.

Beslutets antal sidor
1
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§ 20

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 16:50. 

Beslutets antal sidor
1

32


	Protokoll förstasida
	Öppnande
	Beslut RF 2020-02-04
Öppnande

	Upprop
	Beslut RF 2020-02-04
Upprop

	Val av protokollsjusterare
	Beslut RF 2020-02-04
Val av protokollsjusterare

	Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 18 februari, kl 15:30 på Regionens hus
	Beslut RF 2020-02-04
Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 18 februari, kl 15:30 på Regionens hus

	Framställande och besvarande av interpellationer
	Beslut RF 2020-02-04
Framställande av interpellationer och frågor

	Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
	Beslut RF 2020-02-04
Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
	Sida 1
	Sida 2


	Motion - Framtiden för Smålands Musik och Teater
	Beslut RF 2020-02-04
Motion - Framtiden för Smålands Musik och Teater
	Sida 1
	Sida 2


	Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara 
	Beslut RF 2020-02-04
Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara 
	Sida 1
	Sida 2


	Motion - Inför organiserad PSA testning
	Beslut RF 2020-02-04
Motion - Inför organiserad PSA testning
	Sida 1
	Sida 2


	Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
	Beslut RF 2020-02-04
Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
	Sida 1
	Sida 2


	Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna 
	Beslut RF 2020-02-04
Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna 
	Sida 1
	Sida 2


	Motion - Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
	Beslut RF 2020-02-04
Motion - Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
	Sida 1
	Sida 2


	Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
	Beslut RF 2020-02-04
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
	Sida 1
	Sida 2


	Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
	Beslut RF 2020-02-04
Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
	Sida 1
	Sida 2


	Lös utrustning för hus D1, Länssjukhuset Ryhov
	Beslut RF 2020-02-04
Lös utrustning för hus D1, Länssjukhuset Ryhov

	Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län
	Beslut RF 2020-02-04
Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län

	Bredbandsstrategi - Jönköpings län helt uppkopplat 2025
	Beslut RF 2020-02-04
Bredbandsstrategi - Jönköpings län helt uppkopplat 2025
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälningsärenden
	Beslut RF 2020-02-04
Anmälningsärenden

	Valärenden
	Beslut RF 2020-02-04
Valärenden

	Avslutning
	Beslut RF 2020-02-04
Avslutning


