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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 36-51 

Tid: 2015-03-31, kl 09:00-15:40 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 37  
 

§ 36 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar med ett hälsningstal 

regionfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 37 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 38 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Anders Bengtsson, M och Samuel Godrén, SD med  

Lilian Sjöberg Wärn, M och Anders Gustafsson, SD som ersättare.  

§ 39 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 14 april, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 40 Utdelning av vetenskapliga priset  
Regionens vetenskapliga pris delas ut till Johanna Norderyd, 

Odontologiska institutionen och Emma Carlsson, Medicinsk 

diagnostik.  

§ 41 Interpellationer  
Regionfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, se bilaga 2: 

 

1. Marcus Eskdahl, S - Vem tar ansvar för sjukhusvårdens 

ekonomi?  

2. Sibylla Jämting, MP – Riskfyllt för länets ögonpatienter. 

 

Båda interpellationerna är ställda till regionsstyrelsen ordförande och 

kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

§ 42 

Dnr 

LJ2014/ 

1522 

Årsredovisning 2014 
Beslut  

Vid dagens sammanträde tas ej något beslut i ärendet då revisorernas 

bedömning av årsredovisningen ej föreligger. Ärendets behandling 

återupptas vid regionfullmäktiges sammanträde i juni.  
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Sammanfattning  
Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2014 i 

vilken redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål 

uppnåtts.  

 

72 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Landstingets finansiella 

resultat 334 miljoner kronor finansierar fullt ut 2014 års investeringar 

varför mål om finansiell långsiktighet och uthållighet uppnås.  

 

Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas av 

god hushållning.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03 

 Regionsstyrelsens protokoll 2015-03-17 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Håkan Jansson, Helena Stålhammar och Anna-Karin Yngvesson yrkar 

bifall till årsredovisningen.  

 

Maria Frisk vill till protokollet ha antecknat att en redovisning ska ges 

till fullmäktige avseende arbetet med barnfrågor, etablering av 

familjecentraler m m. Vill även rikta ett stort tack till samtliga 

medarbetare i organisationen samt grattis till Ester på namnsdagen.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden meddelar att dagens debatt ajourneras till fullmäktiges 

sammanträde i juni då revisionens bedömning av årsredovisningen 

föreligger.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 43 Svar på interpellationer  
Interpellationer besvaras. 
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§ 44 

Dnr 

RJL2015 

/488 

Årsredovisning 2014 – Regionförbundet 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 Godkänna årsredovisning 2014 för Regionförbundet 

Jönköpings län. 

 

Följande jäviga ledamöter deltar ej i handläggningen av ärendet: 

Lennart Bogren, Maria Frisk, Malin Wengholm, Bo Kärreskog, Niclas 

Palmgren, Elin Rydberg, Lilian Sjöberg Wärn, Marcus Eskdahl, 

Carina Ödebrink, Tobias Gyllensten, Jimmy Henriksson, Tomas 

Erazim, Maria Hörnsten, Lena Persson, Margareta Andersson,  

Håkan Sandgren och Anna-Karin Yngvesson.  

 

Sammanfattning  

Årsredovisningar för Regionförbundet Jönköpings län har tidigare år 

godkänts av Regionförbundets styrelse som efter revision förelagts 

medlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. I och med att verksamheten 

fr o m 1 januari 2015 bedrivs i den nya organisationen Region 

Jönköpings län och att Regionförbundets styrelse inte finns kvar ska 

årsredovisningen för 2014 beslutas av regionfullmäktige.  

 

Beslut om ansvarsfrihet ska enligt förbundsordningen fattats av länets 

kommuner och regionen. Efter att samtliga medlemmar beslutat om 

ansvarsfrihet kommer likvidation av Regionförbundet Jönköpings län 

att genomföras baserat på balansräkningen per 2014-12-31. 

 

Frågan om ansvarsfrihet kommer att behandlas i särskilt ärende efter 

att revision genomförts.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-02 

 Regionstyrelsens protokoll 2015-03-17 

 

Förslag på sammanträdet 

Carina Ödebrink vill till Regionförbundets årsredovisning lägga en 

gemensam protokollsanteckning från Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet avseende kritik kring anställningsförfarande av tidigare 

regiondirektör, bilaga 3. 
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Beslutet skickas till  

Ekonomiavdelningen 

Länets kommuner 

§ 45 

Dnr 

RJL2015 

/274 

Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation 
av fastigheter 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

 För specificerad ny- och ombyggnationer av fastigheter anvisa 

12,6 miljoner kronor med redovisad fördelning.  

 

Reservationer 

Samuel Godrén (SD) till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Landstingsfullmäktige har 2014-11-26, § 150 antagit Regional 

kulturplan för åren 2015-2017. I kulturplanen anges att det vid större 

ny och ombyggnationer ska prövas behov av konstnärlig gestaltning 

utifrån mål att en procent av utgiften avsätts för detta ändamål. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-22. 

 Regionsstyrelsens protokoll 2015-03-17 

 

Yrkanden till beslut på sammanträdet  

Eric Hugander yrkar bifall till regionsstyrelsens förslag med 

instämmande av Jimmy Henriksson, Berry Lilja, Raymond Pettersson 

samt Håkan Jansson.  

Samuel Godrén och Marita Claesson yrkar på avslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen 

beslutar i enlighet med regionsstyrelsens förslag och avslag på Samuel 

Godrén och Marita Claessons yrkande. 

 

Votering begärs där regionsstyrelsens förslag JA bifalls av 

69 ledamöter. Samuel Godréns yrkande om avslag NEJ bifalls av  

9 ledamöter. Tre ledamöter är frånvarande.  

Voteringslista 1, bilaga 4.  
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Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 46 

Dnr 

RJL2015 

/243 

Revidering av reglemente Sydöstra 
sjukvårdsregionen – RSN 2014-29 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 Godkänna Regionsjukvårdsnämndens revidering av reglemente 

inom Sydöstra sjukvårdsregionen samt,  

 Tillstyrka att Regionsjukvårdsnämnden från och med  

2015-01-01 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen.  

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av regionbildning inom Landstinget i Östergötland och 

Landstinget i Jönköpings län, samt en ambition om att öppna upp 

samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen för frågor utöver hälso- 

och sjukvårdsfrågor har en ändring av Regionsjukvårdsnämndens 

reglemente föreslagits.  

 

Beslutsunderlag 

 Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen  

 Protokoll från regionstyrelsen 2015-03-17 

 

Beslutet skickas till 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Folkhälsa sjukvård  

§ 47 

Dnr 

RJL2015 

/242 

Revidering av Samverkansavtal inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen – dnr RSN 2014-28 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 Godkänna Regionsjukvårdsnämndens revidering av 

Samverkansavtalet inom Sydöstra sjukvårdsregionen 
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Sammanfattning 

Från 2015 införs en ny patientlag (2104:821) som bland annat reglerar 

invånarens rätt att fritt söka öppen specialiserad vård, 

samt listning vid vårdcentral i annat landsting. Den nya lagstiftningen 

har föranlett en revidering av Regionsamverkansavtalets §5-§7.  

Samtidigt sker förslag på en revidering av reglementet för 

Regionsjukvårdsnämnden som från årsskiftet kommer att benämnas 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Den föreslagna 

revideringen av reglementet påverkar Regionsamverkansavtalets §9-

§12.  

 

Beslutsunderlag 

 Regionsamverkansavtal (Sydöstra sjukvårdsregionen) samt,  

 Protokoll från regionsstyrelsen 2015-03-17 

 

Beslutet skickas till  

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Folkhälsa sjukvård  

§ 48 

Dnr 

RJL2015 

/358 

Investeringsram för ytterligare tågrevisioner 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

 För tågrevisioner, godkänna maximal investeringsutgift på 

13,9 miljoner kronor för 2015.  

 

Sammanfattning 

Transportstyrelsen har meddelat att revision/underhåll av fyra Itinotåg 

måste genomföras under 2015 istället för som planerat 2016. Det 

innebär att utöver tidigare anvisade medel för revisioner på 3,5 

miljoner kronor som avser två X61-tåg behöver ytterligare 13,9 

miljoner kronor tillföras investeringsramen för 2015.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2015-03-03 

 Regionsstyrelsens protokoll 2015-03-17 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelningen  

Nämnden för Transport, infrastruktur och miljö 

Länstrafiken  
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§ 49 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 50 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 5.  

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§ 51 Avslutning  
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 15:40.    

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Anders Bengtsson, M Samuel Godrén, SD  

 
 

Protokollet är justerat 2015-04-14  och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

Anneli Andersson  

 

 


