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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 91-102 

Tid: 2019-10-01 kl. 09.00-14.00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande:  Se § 92 

  

§91 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. 

§92  Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§93  Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Maria Högberg (SD) 

med Pontus Lundgren (BA) och Samuel Godrén (SD) som 

ersättare. 

§94  Justering av regionfullmäktiges protokoll 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 15 oktober, kl. 15.30 på 

Regionens hus. 

§95  Revisionsplan 
Thomas Werthén ordförande vid regionrevisionen informerar om 

revisionens arbete och revisionsplan 2019. 

§96  Anmälningsärenden 
Diarienummer: RJL 2018/3131, 2019/723, 940, 945, 943,  

 

Följande utförda granskningar redovisas, anmäls och läggs med 

godkännande till handlingarna:  

 Granskning av arbetet med kompetensförsörjningen för 

näringslivet i Jönköping 

 Granskning av årsredovisning 2018 

 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015  

Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 

oegentligheter 2016 

 Granskning av intern styrning och kontroll 

 Granskning av cancervården 
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§97  Regional utvecklingsstrategi 2019-2035  
Diarienummer: RJL 2017/1082 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Återremitterar regional utvecklingsstrategi för 2019-2035 

för vidare beredning. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 

Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning  

Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 2019-

2035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu 

beslutas för perioden 2019 – 2035.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-09-24 

 Tjänsteskrivelse 2019-09-23 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-09-18 

 Protokollsunderlag nämnd folkhälsa och sjukvård 2019-

09-17 

 Protokollsutdrag nämnd trafik, infrastruktur och miljö 

2019-09-17 

 Tjänsteskrivelse 2019-09-04  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Rune Backlund (C), 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Sibylla Jämting (MP) m.fl. 

yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut om att godkänna 

regional utvecklingsstrategi 2019-2035. 

 

Moderaterna vidhåller genom Dan Sylvebo (M) förslag om 

återremiss som lades vid regionstyrelsen enligt följande: 

Det saknas en särprägel för Jönköpings län, i princip inga 

skrivningar om vad som är specifikt för länet i den regionala 

utvecklingsstrategin beträffande mål och strategier.  
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Det saknas strategi för hälso- och sjukvård.  

Det saknas en koppling till helheten, hälso- och sjukvården är en 

viktig del i den regionala utvecklingen, vilket bör framgå.  

 

Det är ett ofullständigt beslutsunderlag och det har inte hunnit 

förankras i partigrupperna.  

 

Carl-Johan Lundberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag 

om återremiss enligt ovan. 

 

Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet 

återremitteras för vidare beredning. 

 

Mikael Ekvall (V) instämmer i Moderaternas motivering och 

yrkar för Vänsterpartiet att ärendet återremitteras. 

 

Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, samt 

yrkar avslag på Moderaternas, Sverigedemokraternas och 

Vänsterpartiets förslag om återremiss. I avslagsyrkandet 

instämmer Per Svenberg (S) m.fl. 

 

Ajournering 

Debatten avslutas och sammanträdet ajourneras kl.12.30  för 

utdelning av hållbarhetspris och lunch. Ärendet återupptas 

kl.13.45 

 

Beslutsgång  

På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras, beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 

idag. 
 

Omröstning begärs med följande utfall: 

JA för att ärendet ska avgöras idag röstar 53 ledamöter. 

NEJ för att ärendet ska återremitteras röstar 28 ledamöter. 

Bilaga 2: Voteringslista 1. 

 

Regionfullmäktige har genom minoritetsåterremiss beslutat att 

återremittera ärendet för vidare beredning. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 
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§98  Utdelning av hållbarhetspris 
Årets hållbarhetspris med miljöinriktning tilldelas Hudkliniken 

som framgångsrikt minskat klimatpåverkan genom ett arbetssätt 

som ger färre patientresor i länet. 

§99  Sammanträdesplan 2020 
Diarienummer: RJL 2019/2042 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Fastställer sammanträdesplan för regionfullmäktige 2020 

enligt följande: 4/2, 7/4, 9/6, 25/8, 29/9, 3-4/11 samt 1/12. 

 

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2020 har tagits fram för regionfullmäktige 

och förslag till sammanträdesdagar föreslås.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2019-09-02, inklusive bilaga  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

§100  Arvodesregler för förtroendevalda i Region 
Jönköpings län – mandatperioden 2019-2022 – 
tillägg 
Diarienummer: RJL 2019/1977 

 

Beslut  

Regionfullmäktige fastställer följande tillägg i arvodesreglerna 

1. Ordföranden i kulturutskottet, underställt nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, erhåller ett fast 

månadsarvode om 5 % av grundbeloppet, övriga 

ledamöter i utskottet erhåller sammanträdesarvode. 

2. Vid sammanträden i Länspensionärsrådet och Länsrådet 

för funktionsnedsättningar har icke tjänstgörande ersättare 

rätt att närvara, dock utgår inget sammanträdesarvode. 
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Sammanfattning  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har 

beslutat att inrätta ett utskott under nämnden. Föreslås att 

utskottets ordförande erhåller ett fast månadsarvode om 5 % av 

grundbeloppet. Övriga ledamöter i utskottet erhåller 

sammanträdesarvode.  

 

Regionstyrelsen har beslutat att vid Länspensionärsrådet och 

Länsrådet för funktionsnedsättningar har icke tjänstgörande 

ersättare rätt att närvara, dock utgår inget sammanträdesarvode. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-09-24 

 Tjänsteskrivelse 2019-08-19 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 219-08-28 

 Arvodesregler för förtroendevalda inom Region 

Jönköpings län 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

§101  Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 3. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§102  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl.14.00. 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

 

 

Justeras 

 
Desiré Törnqvist (S)  

Ordförande 

Martin Nedergaard-

Hansen (BA) 

 

Maria Högberg (SD) 

 
 

 

Protokollet är justerat 2019-10-15 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Intygas 

 

 

Lena Strand 

 


