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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 124-143 

Tid: 2017-11-07—08, dag 1 kl. 09.00-16.35,                   

dag 2 kl. 09.00-21.40 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Se § 125 

  

§124  Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens 

sammanträde och förklarar sammanträdet för öppnat. 

§125  Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet den 7:e november 

finns redovisade i bilaga 1. 

§126  Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Gun Lusth (M) och Jonas Magnusson (S) och som ersättare Arne 

Ekegren (M) och Jonas Nilsson (S). 

§127  Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum onsdagen den 22 november, kl. 15:30 i  

Regionens hus. 

§128  Interpellationer och frågor  
Till dagens sammanträde har inga interpellationer eller frågor 

lämnats in. 

§129  Delårsrapport tertial 2:2017 
Diarienummer: 2017/98 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner delårsrapport tertial 2:2017. 

Sammanfattning 

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisas en 

delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 

augusti samt ekonomisk helårsprognos.  
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Regionfullmäktige §§ 124-143 

Tid: 2017-11-07—08, dag 1 kl. 09.00-16.35,                   

dag 2 kl. 09.00-21.40 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-10-24 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

10-03, Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2017-10-10, 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 2017-10-10, 

Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet 

2017-10-11 

 Tjänsteskrivelse 2017-09-25 

 Delårsrapport tertial 2:2017 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm (M), Carina Ödebrink (S), Maria Frisk (KD) 

Jimmy Ekström (L), Samuel Godrén (SD), Mikael Ekvall (V) med 

flera yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och beslut i ärendet.   

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§130  Inkommen granskning från regionsrevisionen 
Diarienummer: RJL 2017/3024 

 

Regionrevisionens ordförande redovisar regionrevisionens 

granskning av delårsrapport 2017:2. 

§131  Regional kulturplan 2018-2020 
Diarienummer: RJL: 2016/2976 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner förslag till regional kulturplan 2018-2020 i 

enlighet med förslag från Nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet. 

 

Reservationer 

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till 

förmån för egna yrkanden med instämmande av Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet. 

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för egna yrkanden. 
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Regionfullmäktige §§ 124-143 

Tid: 2017-11-07—08, dag 1 kl. 09.00-16.35,                   
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Sammanfattning  
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 

kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 

regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och 

regionala bidrag till regional kultur. 

Ett reviderat förslag till ny kulturplan för perioden 2018-2020 har 

tagits fram efter genomgång av inkomna remissyttranden.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-10-24 

 Protokollsutdrag från Nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet 2017-10-11 

 Protokollsutdrag från presidiet för Nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2017-09-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21 

 Bilaga: förslag till regional kulturplan 2018-2020 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Olsson (M), Torbjörn Eriksson (KD), Raymond Pettersson 

(C), samt Marie Lindahl (L) med flera yrkar bifall till 

regionstyrelsens förslag till regional kulturplan. 

 

Jonas Magnusson (S), Peter Holkko (S), Maria Hörnsten (S) och 

Sibylla Jämting (MP) med flera yrkar bifall till förslag till 

Regional kulturplan samt yrkar bifall till Socialdemokraternas tre 

yrkanden enligt följande: 

 

Kapitel 2.3.1 en fjärde punkt: 

Regionens kulturinstitutioner ska vara ett nav i regionens 

kulturliv. 

 

Kapitel 2.3.6 Samverkan och dialog, lägg till en fjärde punkt: 

Samverkan och samarbete mellan SMOT och Regionens ideella 

kulturutövare ska stärkas. 

 

Kapitel 3.1 Scenkonst 

"Ideella kulturutövare" läggs till efter "fria grupp". 

 

Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till regional kulturplan samt 

till Sverigedemokraternas ändringsyrkanden enligt följande:  
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Kapitel 2.3.5 Rubrik ”Interregionalt, internationellt och 

interkulturellt samarbete” sidan 8. 

 

De fyra första textstyckena under rubriken ”Interregionalt, 

internationellt och interkulturellt samarbete” byts ut mot 

nedanstående 3 stycken. 

 

”Svenska Kulturarvet har ett egenvärde genom de skönhetsvärden 

och den estetik som det står för. Att värna om det svenska 

kulturarvet är att visa respekt mot tidigare generationer.” 

 

”Ett sammanhållet län behöver gemensamma normer och 

värderingar. Solidaritet som baserar sig på identifikation och en 

stark känsla av gemenskap håller ihop samhället och bidrar till 

dess utveckling.” 

 

”Kulturimpulser som anpassas till svenska förhållanden eller 

utövas av grupper som ser sig själva som svenska ska prioriteras.” 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer samtliga förslag under proposition och finner att 

fullmäktige avslår Socialdemokraternas, med instämmande av 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet, yrkanden samt 

Sverigedemokraternas ändringsyrkanden.  

Regionfullmäktige beslutar således i enlighet med regionstyrelsens 

förslag.  

 

Votering begärs där regionstyrelsens förslag blir huvudförslag och 

där ordföranden efter proposition utser Socialdemokraternas förslag 

till motförslag. 

 

Votering genomförs med följande voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 44 ledamöter  

NEJ för bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag 

röstar 37 ledamöter.  

Voteringslista nr 1, 2017-11-07, bilaga 2.  

 

Beslutet skickas till  

Kulturdepartementet  

Regionledningskontoret – regional utveckling, utbildning och 

kultur 
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§132  Regionrevisionens budget för år 2018 
Diarienummer: 2017/2993 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

 Godkänner en budgetram på 7 554 000 kronor för 

regionrevisionens verksamhet för 2018. 

 

Sammanfattning  

Regionens revisorer föreslår i skrivelse, daterad 2017-09-04, att 

regionfullmäktiges presidium tillstyrker en budgetram på 

7 554 000 kronor för regionrevisionens verksamhet år 2018. 

Regionfullmäktiges presidium tillstyrker regionrevisionens 

framställan om en budgetram på 7 554 000 kronor för år 2018. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad 2017-

10-26 

 Framställan från regionrevisionen 

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 

§133  Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan för 2019-2020 
Diarienummer: 2017/83 

Regionfullmäktige inleder budgetdebatt. 

Sammanträdet ajourneras kl 16:35, dag 1. 

 

§134  Upprop 
Upprop förrättas dag 2. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet den 8:e november 

finns redovisade i bilaga 1. 
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Regionfullmäktige §§ 124-143 

Tid: 2017-11-07—08, dag 1 kl. 09.00-16.35,                   

dag 2 kl. 09.00-21.40 
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§135  Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan för 2019-2020 
Diarienummer: 2017/83 

Behandling av budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 

för 2019-2020 återupptas.  

§136  Ajournering inför beslut  
Regionfullmäktige ajournerar sig under 40 minuter för 

överläggning mellan fullmäktiges presidium och gruppledarna.   

§137  Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan för 2019-2020 
Diarienummer: 2017/83 

Ärendet återupptas för behandling 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Fastställer skattesatsen för 2018 till 11:26.  

2. Beslutar i enlighet med Socialdemokraterna och 

Miljöpartiets budget enligt bilaga, med undantag av de 

yrkanden som avslagits. 

3. Bifaller även tillägg i budgethandling avseende skrivning 

om patientnämndens verksamhet.  

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

reserverar sig till förmån för egna säryrkanden, samt i de yrkanden 

från Vänsterpartiet som man instämt i.  

 

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande gällande budget i sin helhet och skattesats, till 

förmån för eget förslag samt, reservation för de säryrkande från 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet som man instämt i.  

 

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget yrkande gällande budget i sin helhet.  
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Regionfullmäktige §§ 124-143 

Tid: 2017-11-07—08, dag 1 kl. 09.00-16.35,                   
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Sammanfattning  
Förslag till budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 

2019-2020 med bilagor har överlämnats till regionfullmäktige för 

behandling och beslut. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-10-24 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott och 

nämndernas beredning 

 Budget och verksamhetplan 2018 med flerårsplan 2019-

2020 med tillhörande bilagor. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 

justering, till budget inklusive skattesats och bilagor. Yrkar även 

bifall till ändringsyrkande avseende utredning för barn som vårdas 

inneliggande samt sex utgångspunkter för god vård, bilaga 3.  

I ovanstående yrkanden instämmer Maria Frisk (KD), Rune 

Backlund (C), Jimmy Ekström (L) med flera.  

 

Carina Ödebrink (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets förslag till budget, samt till gemensamma yrkanden 

med Vänsterpartiet. Yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till 

skattesats. Yrkar bifall till två yrkanden om återremiss: 

 

1. Förslag om utredning om barn som vårdas inneliggande på 

sjukhus 

 

2. 3:e punkten i förslag till beslut, gäller tillägg i budget av 

statliga medel och att dessa ska behandlas och fastställas av 

fullmäktige. 

 

I ovanstående yrkande instämmer Sibylla Jämting (MP). 

Bilaga 4.  

 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 

budget och skattesats. Yrkar avslag på regionstyrelsens förslag till 

budget och skattesats. Yrkar bifall till gemensamma yrkanden med 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, exklusive yrkande om 

patientavgift. Instämmer i yrkanden om återremisser. 

Bilaga 5. 
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Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 

budget och bifall till regionstyrelsens förslag om skattesats.  

Instämmer i Vänsterpartiets yrkande om vårdadministratörer. 

Bilaga 6. 

 

Torbjörn Eriksson yrkar avslag på förslaget om att flytta vården av 

inneliggande barn till Ryhov.  

 

Ragnwald Ahlnér yrkar på följande tillägg i budgetförslaget: 

Efter avsnittet personcentrerad vård: 

1 januari 2018 träder ”Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och 

sjukvården” i kraft. Lagen ger patientnämnden ett utökat uppdrag 

med att stödja och hjälpa patienter att föra fram klagomål och att 

få klagomål besvarade, så att de bidrar till utveckling av hälso- 

och sjukvården. Patientnämnden ska ha en självständig ställning 

och regionens verksamhet ska organiseras så att slutsatser av 

nämndens analyser kan tas om hand. 

 

I ovanstående yrkande instämmer Malin Wengholm, Carina 

Ödebrink, Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Ekström, Sibylla 

Jämting, Samuel Godrén och Mikael Ekvall.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på M, KD, C, L, S och MP:s 

förslag till skattesats på 11:26 kr mot Vänsterpartiets förslag till 

skattesats på 11:41 kr.  

Regionfullmäktige beslutar om skattesats på 11:26 kr.  

 

Regionfullmäktige bifaller återremissyrkande om: 

1. Barn som vårdas inneliggande  

2. Att tillägg i budget av statliga medel ska behandlas av 

fullmäktige 

 

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag (JA) 

mot yrkanden från Socialdemokraterna och Miljöpartiet (NEJ) och 

finner att regionfullmäktige bifaller yrkande nr 1 avseende 

utbildning för tandläkare och tandsköterskor.  

Övriga yrkanden avslås efter votering.  

Voteringslistor 1-8, 2017-11-08, bilaga 4. 
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Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag (JA) 

mot yrkanden från Vänsterpartiet (NEJ) och finner att 

regionfullmäktige avslår samtliga yrkanden efter votering, där 

yrkande 7 ej ställs under proposition då detta var ett yrkande 

gemensamt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och har 

således behandlats. 

Voteringslistor: 9-15, 2017-11-08, bilaga 5. 

 

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag (JA) 

mot yrkanden från Sverigedemokraterna (NEJ) och finner att 

regionfullmäktige avslår samtliga yrkanden efter votering.  

Voteringslistor: 16,18-27, 2017-11-08, bilaga 6. 

 

Ordförande ställer härefter proposition på samtliga budgetförslag 

och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där ordföranden efter kontraproposition finner att 

regionstyrelsens förslag ställs mot Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets förslag.  

 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 35 ledamöter. 

NEJ för bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag  

röstar 37 ledamöter 

Avstår gör 9 ledamöter. 

Voteringslista: 28, 2017-11-08, bilaga 7. 

 

Regionfullmäktige bifaller Ragnwald Ahlnérs yrkande på tillägg 

avseende patientnämnden i budgetförslaget. 

  

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – regiondirektören, ekonomi. 

§138  Försäljning av Sävsjö Branten 1 
Diarienummer: RJL 2017/110 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

 Godkänner försäljning av Sävsjö Branten 1 till Sävebo AB.  
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Sammanfattning  

Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att 

förbereda en försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1. 

Lokalerna hyrs till största delen ut till Sävsjö kommun som genom 

sitt bolag Sävebo AB visat intresse att förvärva fastigheten för att 

utveckla den. Förslaget är att fastigheten säljs till Sävebo AB och 

att Region Jönköpings län hyr de lokaler som används i egen 

verksamhet av Sävebo AB.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-10-24 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 

 Tjänsteskrivelse 2017-09-22  

 Köpekontrakt 

 Hyresavtal 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontor, ekonomi 

Verksamhetsstöd och service, regionfastigheter 

§139  Fördelning av inkommen granskning 
Ordföranden redovisar inkommen granskning från regionrevisionen 

och fördelar denna enligt följande:  

 

 Granskning av delårsrapport 2017:2, dnr: 2017/3024 -  

till regionstyrelsen  

§140  Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§141  Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 8. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 
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§142  Utdelning av Kultur- och arbetsstipendier 
Regionfullmäktige har vid middag den 7 november på Kulturhuset 

Spira delat ut Regionens kultur- och arbetsstipendier. 

Kulturstipendiet går till Mats Andersson, fotograf samt till Ann 

Böttcher, teckning, installationer, arkivmaterial och textil. 

Arbetsstipendiet går till Fredrik Andersson och Boonsri 

Tangtrongsin, animatörer samt till Stina Nilsson, dansare.  

§143  Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 21:40.  

Vid protokollet 

Linda Byman, §§ 124-132 

§§ 

Siw Kullberg, 133-143 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Gun Lust (M) Jonas Magnusson (S) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Protokollsanteckning 

Ordföranden vill till protokollet anteckna följande:  

Det underlag till budget som nu antagits är ofullständigt.  

Det finns därför skäl för regionfullmäktige att ta ställning till en hel budget 

och ärendet kommer därför att återupptas den  

5 december.  

 

Hans Rocén 

Regionfullmäktiges ordförande 


