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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 52-64 

Tid: 2015-05-26, kl 09:00-12:15 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 54. 
 

§ 52 Presentation av goda exempel från medarbetare 
och verksamheter  
Presentationer görs för följande områden: 

 

Britt-Marie Banck – Självdialysen 

Sophia El Masry – EU-modellen 

Manne Andersson – Ny metod minskar behovet av 

blindtarmsoperationer 

Anette Nilsson – Passion för livet 

Christina Andersson och Katarina Ekberg – Hygienarbetet på 

Medicinkliniken i Värnamo  

§ 53 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar med ett hälsningstal 

regionfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 54 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 55 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Lena Skaring Thorsén, FP och Annica Nordqvist, MP med  

Per Hansson, FP och Erik Hugander, MP som ersättare.  

§ 56 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 9 juni, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 57 

Dnr 

RJL2015

/99 

Interpellationer  
Regionfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, se bilaga 2: 

 

1. Carina Ödebrink, S – Familjecentralen i Vaggeryds kommun 

2. Maritha Claesson, SD – Tillgängligheten till apoteket i Eksjö 

3. Ann-Kristine Göransson, S – Personalsituationen på våra 

sjukhus 

4. Bo Kärreskog, S – Väntetider hos 1177 
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Interpellationerna är ställda till regionsstyrelsens ordförande och till 

ordförande i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård och kommer att 

besvaras vid dagens sammanträde. 

 

Regionfullmäktige beslutar efter votering, voteringslista 1, bilaga 2 a 

att följande interpellation ej får framställas: 

 

5.   Rachel de Basso, S – Hur påverkar Kristdemokraternas nya    

      linje kring samvetsfrihet vid abort kvinnorna i Region  

      Jönköpings län 

 

Mot ovanstående beslut reserverar sig Socialdemokraterna med stöd 

av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  

§ 58 

Dnr 

RJL2015

/100 

Fråga  
Regionfullmäktige medger  

 

att följande fråga får framställas, se bilaga 2 b: 

 

1. Erik Hugander, MP – Hur ska motioner och andra ärenden 

remitteras i Region Jönköpings län? 

 

Frågan är ställd till regionsstyrelsens ordförande och kommer att 

besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 59 

Dnr 

RJL2015

/268 

Budget 2015 – revidering  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 

 revidera budget 2015 enligt redovisat förslag 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har 2014-11-25 -26 antagit budget för 2015 års 

verksamhet. Efter att budget antagits har händelser inträffat som 

föranleder att budgeten revideras och att förändringar görs i de av 

fullmäktige fastlagda utgiftsramarna.   

 

Redovisade förslag innebär en höjning av budget för verksamhetens 

nettokostnad med 100 mnkr. Finansiering sker genom en höjning av 

posten statsbidrag och kommunal utjämning, som höjs till följd av 

ökat statsbidrag för läkemedelsförmånen, samt genom sänkning av 
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budgeterat överskott med 80 miljoner kronor.   

 

Efter revidering uppgår budgeterat resultat till 295 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-29 

 Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2015-05-12 

 

Yrkanden/Förslag vid sammanträdet 

Håkan Jansson yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Carina Ödebrink meddelar att Socialdemokraterna önskar att till 

protokollet göra en anteckning vilket bifalles, bilaga 3.  

 

Beslutet skickas till: 
Regionledningskontoret/Ekonomi 

§ 60 

RJL2015 

/717, 

645, 919 

Årsredovisning 2014 och ansvarsfrihet för 
samordningsförbunden   
Beslut  
Regionfullmäktige beslutar 

 bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet 

 bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 

för 2014 års verksamhet 

 bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 

för 2014 års verksamhet 

 

Sammanfattning 

De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län 

och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2014. 

 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska prövas av 

förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande 

revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga 

samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2014. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-28 

 Protokoll från regionstyrelsen 2015-05-12 

Beslutsgång 

Följande ledamöter deltar inte i beslutet för respektive 

samordningsförbund p g a jäv: Maria Frisk, Marcus Eskdahl, Helena 

Stålhammar, Lilian Sjöberg-Wärn, Bo Kärreskog, Britt Johansson, 

Bengt Petersson, Thomas Erazim och Jimmy Henriksson. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret/Ekonomi 

Samordningsförbunden 

§ 61 Svar på interpellationer och fråga 
Interpellationer och fråga besvaras. 

§ 62 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 63 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 4.  

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§ 64 Avslutning  
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 12:15.    

Vid protokollet 

Lena Lindgren  

 

 



 

PROTOKOLL 5(5) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 52-64 

Tid: 2015-05-26, kl 09:00-12:15 

 

 

 Sign 

 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Lena Skaring Thorsén, FP Annica Nordqvist, MP  

 
 

Protokollet är justerat 2015-06-09  och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist 

 

 


