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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 108-126 

Tid: 2015-10-27, kl 09:00-20:20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se § 110 
 

§ 108 Inledning  
Regionfullmäktige inleds med en parentation över Marita Claesson, 

Sverigedemokraterna.  

§ 109 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat kl 09:15. 

§ 110 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 111 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Britt Johansson, M och Mona-Lisa Hagström Svensson, S med  

Arne Ekegren, M och Annica Hansson, S som ersättare.  

§ 112 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 10 november, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 113 

RJL2015

/99 

Interpellation 
Regionfullmäktige medger att följande interpellation får framställas, 

bilaga 2: 

 

1. Tobias Gyllensten, S – Tillsynsrapporten från Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) angående situationen på Regionens 

akutmottagningar 

 

Ovanstående interpellation är ställd till regionstyrelsens ordförande 

och kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 114 

RJL2015

/1091 

Delårsrapport 2015:2 
Beslut  

Regionfullmäktige beslutar 

 Godkänna delårsrapport 2015:2.  

Reservationer  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet till förmån för 

egna yrkanden. 
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Sammanfattning  

För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som beslutas 

i budget och flerårsplan har regionfullmäktige i budget 2015 genom 

direktiv till regionstyrelsen begärt en återrapportering till fullmäktige.  

  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde  

2015-10-13 

 Delårsrapport och tjänsteskrivelse daterad 2015-09-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk, Malin Wengholm, Rune Backlund, Jimmy Henriksson 

och Samuel Godrén med flera yrkar bifall till delårsrapport 2.  

 

Carina Ödebrink yrkar att 10 miljoner av s k AFA-pengar ska gå till 

hälsofrämjande åtgärder. I yrkandet instämmer Kajsa Carlsson och 

Mikael Ekvall med flera.  

 

Maria Frisk, Malin Wengholm, Rune Backlund och Jimmy 

Henriksson yrkar avslag på Carina Ödebrinks yrkande.  

 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga bifaller regionfullmäktige delårsrapport 2.  

 

Regionfullmäktige avslår efter votering Carina Ödebrinks yrkande om 

AFA-medel, voteringslista nr 1, bilaga 3. 

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – ekonomi 

Regionens revisorer 

§ 115 

RJL2015

/1930 

Regionrevisionens budget för år 2016 
Beslut  

Regionfullmäktige beslutar  

 Godkänna en budgetram på 7 127 000 kronor för 

regionrevisionens verksamhet för år 2016. 

 

Sammanfattning  

Revisionens budget för år 2015 är 7 140 000 kronor. I budgeten ingår 

200 000 kronor för tillfälligt ökade kostnader på grund av ny mandat-

period och därmed dubbla revisionsgrupper under första delen av året. 
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Denna kostnad kvarstår inte år 2016. Regionfullmäktiges presidium 

tillstyrker regionrevisionens framställan om en budgetram på 

7 127 000 kronor för år 2016.  

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad  

2015-08-25 

 

Beslutet skickas till  

Regionens revisorer 

Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 116 

RJL2015 

/710 

Budget med verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 
2017-2018 
Budgetdebatten ajourneras kl 12:30.  

§ 117 

RJL2015

/99 

Interpellation 
Interpellation besvaras. 

§ 118 

RJL2015

/710 

Budget med verksamhetsplan 2016 och flerårsplan 
2017-2018 
Budgetdebatten återupptas kl 13:35. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

1.   Återremittera regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen 

      för budget 2016 

2. Avslå samtliga yrkanden från Vänsterpartiet inklusive 

budgetförslag 

3. Avslå samtliga yrkanden från Sverigedemokraterna inklusive 

budgetförslag 

4. Bifalla regionstyrelsens förslag till budget med 

verksamhetsplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018, exklusive 

regionfullmäktiges direktiv och avslå Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets förslag till budget.  

5. Fastställa utdebiteringssatsen för 2016 till 11:26 per 

skattekrona. 

Reservationer  

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för 

egna yrkanden och till de man instämt i.  
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Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden och 

gemensamma yrkanden med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  

Sammanfattning  

Regionstyrelsen lägger fram förslag till budget med verksamhetsplan 

2016 jämte flerårsplan för åren 2017-2018.  

 

Beslutsunderlag och handlingar i ärendet 

 Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2015-10-13 

inklusive förslag till budget med verksamhetsplan 2016 jämte 

flerårsplan för åren 2017-2018  

 Budgetförslag från Socialdemokraterna/Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk, Malin Wengholm, Rune Backlund och Jimmy 

Henriksson med flera yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till 

budget, verksamhetsplan och skattesats för 2016.  

 

Carina Ödebrink med flera yrkar bifall till Socialdemokraterna och 

Miljöpartiets budgetförslag med yrkande om återremiss på 

regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen innefattande de 

skrivningar som berör den politiska organisationen. I yrkandet 

instämmer även Kajsa Carlsson, Miljöpartiet.  

 

Mikael Ekvall med flera yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 

budget samt till gemensamma yrkanden med Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet.  

 

Samuel Godrén med flera yrkar bifall till Sverigedemokraternas 

förslag till budget.  

 

Rune Backlund yrkar avslag på samtliga yrkanden från 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna. Yrkar även avslag på Socialdemokraternas 

yrkande om återremiss på regionfullmäktiges direktiv till 

regionstyrelsen.  
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Beslutsgång  

Regionfullmäktige bifaller Carina Ödebrinks yrkande om återremiss. 

 

Regionfullmäktige avslår samtliga yrkanden och budgetförslag från 

Vänsterpartiet efter votering av följande tilläggs- och 

ändringsyrkanden:  

 Teamsamverkan i vården – voteringslista 2 

 Jourkurator på Länssjukhuset Ryhov – voteringslista 3  

 Nej till nedskärningar av vårdplatser – voteringslista 4 

 Äldre-psykiatriskt team – voteringslista 5 

 Samlat högkostnadsskydd – voteringslista 6 

 Sjukresor, högkostnadsskydd och utredning – voteringslista 7 

 Avgiftsfri kollektivtrafik som projekt – voteringslista 8 

 Utdebiteringssats på 11,46% - voteringslista 9 

 

Regionfullmäktige avslår samtliga yrkanden och budgetförslag från 

Sverigedemokraterna efter votering av följande tilläggs- och 

ändringsyrkanden:  

 Sjuksköterska på akutmottagningen ska få skriva remiss till 

vårdcentral och för enklare röntgenundersökning – 

voteringslista 10 

 Enhetstaxa 200 kronor. Språktolk för svenska medborgare ska 

ingå i taxan – voteringslista 11 

 Förläng öppettiderna på vårdcentralerna i Tranås, Gislaved och 

Vetlanda – voteringslista 12 

 Genomför konsekvensutredning för om tandvården skulle ingå 

i högkostnadsskyddet – voteringslista 13 

 Samvetsfrihet – voteringslista 14 

 

*samtliga voteringslistor ingår i bilaga 4.  

 

Regionfullmäktige avslår efter votering Socialdemokraterna och 

Miljöpartiets förslag till budget – voteringslista 15. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektören, ekonomi 
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§ 119 

RJL2015

/942 

Yttrande över slutbetänkandet: En kommunallag 
för framtiden – SOU 2015:24 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

1. Avge föreliggande yttrande till Finansdepartementet med  

följande justering att: 

- Regionen avstyrker förslaget om att styrelseledamöter i 

kommunala aktiebolag ska kunna utses på icke-

partipolitisk grund – avsnitt 9.11 

- Regionen avstyrker förslaget att revisorernas sakkunniga 

ska ges lagstadgad rätt att yttra sig vid fullmäktiges 

behandling av revisionsberättelsen – avsnitt 17.8. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande med 

instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet till 

att yttra sig över ovan rubricerade slutbetänkande.  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-10-13 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Ödebrink yrkar att man i yttrandet avstyrker: 

- Förslag om försöksverksamhet med majoritetsstyre – 

avsnitt 5.8 

 

Beslutsgång  

Regionfullmäktige avslår efter votering Carina Ödebrinks yrkande om 

avstyrkan för avsnitt 5.8 – voteringslista 16. 

 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

Regionledningskontoret – kansli  
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§ 120 

RJL2015

/396 

Ändringar i bolagsdokument för AB Transitio  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

1. Godkänna förändringar i följande bolagsdokument avseende 

Transitio: 

- aktieägaravtal 

- bolagsordning 

- instruktion för ägarrådet i AB Transitio 

2. Godkänna ett tillkommande bolagsdokument i form av 

”instruktion för valberedning i AB Transitio”. 

 

Sammanfattning  
Bolagsstämman i AB Transitio har beslutat att föreslå bolagets ägare 

justeringar i vissa bolagsdokument. Justeringarna är nödvändiga för att 

kunna genomföra förändringar avseende representanter i 

valberedningen för bolagets styrelse.   

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-10-13 

 Handlingar från AB Transitio i form av förslag till  

- ändringsavtal avseende aktieägaravtal 

- ny bolagsordning 

- instruktion för ägarrådet i AB Transitio 

- instruktion för valberedning i AB Transitio 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

§ 121 

RJL2015

/1755 

Avveckling av vissa donationsfonder  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser, enligt redovisad bilaga, 

genom att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål som 

anges i respektive stiftelseurkund, beslut från Kammarkollegiet 

etc, eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar 

detta, samt  

2. ansöka om godkännande av beslutet hos Länsstyrelsen. 
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Sammanfattning 

Av Regionens 21 donationsfonder/stiftelser har 17 så lite kapital att 

den låga avkastningen gör att de inte bär sina egna kostnader, samt att 

tillgångarna i övrigt inte är tillräckliga för att främja stiftelsernas 

ändamål.  

Avvecklade stiftelsers kapital föreslås att till fullo delas ut/förbrukas 

till de destinatärer och till det ändamål som anges i respektive 

stiftelses urkund, beslut från Kammarkollegiet, efter sedvanlig 

prövning av ansökan. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-10-13. 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-14 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – ekonomi 

§ 122 

RJL2015

/1929 

Regionsamverkan Sydsverige 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

1. Tillstyrka förslaget till stadgar och överenskommelse för 

Regionsamverkan Sydsverige. 

2. Tillstyrka förslaget till budget och medlemsavgifter.  

3. Välja följande ledamöter till representantskapet: 

- Håkan Jansson, regionstyrelsens ordförande 

- Maria Frisk 

- Rune Backlund 

- Samuel Godrén 

- Carina Ödebrink 

- Marcus Eskdahl 

- Annica Nordqvist  

- Mikael Ekvall 

4. Välja regionstyrelsens ordförande som Region Jönköpings läns 

ledamot i styrelsen samt även välja Maria Frisk som ersättare 

från regionstyrelsens arbetsutskott. 

5. Avsätta 300 000 kronor vardera för år 2016 samt 2017. 

6. Utträda ur SydSam och att samarbetet i Sydsverige framöver 

sker inom ramen för föreningen Regionsamverkan Sydsverige. 

 

 



 

PROTOKOLL 9(11) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 108-126 

Tid: 2015-10-27, kl 09:00-20:20 

 

 

 Sign 

 

Sammanfattning  

Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region 
Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i 

Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne, 
Region Skåne, Region Halland och Region Jönköpings län enades man 
om stadgar och överenskommelse för den ideella föreningen 

Regionsamverkan Sydsverige. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-10-13 

 Beslutsförslag  

 Stadgar och överenskommelse för 

Regionsamverkan Sydsverige 

 Förslag till budget för Regionsamverkan 

Sydsverige 2016 och 2017. 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli, regional utveckling 

§ 123 

RJL2015

/749 

Revidering av regional kulturplan 2015 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att 

1. Återremittera till Nämnden för Arbetsmarknad Näringsliv och 

Attraktivitet för att i det kommande arbetet med kulturplanen 

göra en översyn av Smålands Musik och Teaters uppdrag med 

föreslagen inriktning om ett ökat fokus på musikteater. 

2. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 

uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med samtliga 

verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. 

Uppdragsbeskrivningarna ska kopplas till regional utveckling 

och attraktivitet. 

3. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 

uppföljningsbara handlingsplaner för de särskilda satsningar 

samt kulturpolitiska prioriterade områden som beskrivs i 

gällande kulturplan. 
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Sammanfattning 

I enlighet med vad som beskrivs i nuvarande plan avseende mål och 

inriktning samt som en konsekvens av vad som påpekats från 

kulturrådet, dess styrelse och samverkansrådet, genomförs 

framtagande av uppdragsbeskrivningar med årlig uppföljning.  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Ödebrink yrkar på återremiss av punkt 1 i föreliggande förslag 

med motiveringen: Att utan ordentligt underlag ge Smålands Musik 

och Teater ett nytt uppdrag genom kulturplanen utan att först bereda 

ärendet i det utskott nämnden utsett för att revidera kulturplanen är 

olämpligt. Kulturplanen är dessutom ett av regionfullmäktige antaget 

dokument vilket Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och 

Attraktivitet därmed inte kan göra tillägg till utan en tydlig delegation 

från fullmäktige. 

 

Malin Wengholm, Torbjörn Eriksson yrkar bifall på föreliggande 

förslag. 

 

Beslutsgång 

Regionfullmäktige beslutar efter votering att punkt 1 återremitteras – 

voteringslista 17. 

Regionfullmäktige bifaller i övrigt föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – kansli, regional utveckling  

§ 124 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 125 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 4.  

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

Regionledningskontoret – kansli, personal  
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§ 126 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 20:20    

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

§§ 108-118, 123-126 

Ordd 

  

Håkan Sandgren, S 

1:e vice ordförande  

§§ 119-122 

  

 

Britt Johansson, M 

 

Mona-Lisa Hagström Svensson, S 

 
 

 

 

Protokollet är justerat 2015-11-10 och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist 

 

 


