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PROTOKOLL 1(17) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 137-140 

Tid: 2016-09-27, kl. 08:15-08:25 

Plats: Konferensrum Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum  

 Beslutande:  

Malin Wengholm (M), ordförande  

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Malin Olsson (M) 

Martin Hytting (M) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S)  

Jeanette Söderström (S)  

Ann-Kristine Göransson (S) ersätter Bo Kärreskog 

Rachel De Basso (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Tobias Gyllensten (S) 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör   

§ 137 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Marcus Eskdahl. 

Dagens protokoll justeras omedelbart. 

§ 138 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§ 139 Översyn av regelverk för kulturbidrag, regional 
utveckling samt bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer  
Diarienummer: RJL 2016/512  

 

Beslut   
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: 

 

 Revidering av regelverk för kulturbidrag, regional utveckling  

samt bidrag till politiska ungdomsorganisationer godkänns,  
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Regionstyrelsen §§ 137-140 

Tid: 2016-09-27, kl. 08:15-08:25 

 

 

 Sign 

 

 I de fall lydelsen ”betalande medlemmar” förekommer i texten 

ska ordet betalande strykas samt att,  

 Punkten, ”få finansiellt stöd även från minst en annan aktör” 

stryks.  

  

Sammanfattning  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat 

och givit direktiv för att utifrån nuvarande regelverk göra en översyn av 

kulturbidrag, projektbidrag inom regional utveckling samt bidrag till de 

politiska ungdomsförbunden. Regionledningskontoret redovisar förslag 

till förbättringar i nu gällande regelverk.  

 

Beslutsunderlag   

 Protokollsutdrag daterad 2016-06-29 från Nämnd för 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-07  

 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 

folkhälsa, utbildning och kultur daterad 2016-06-01  
 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§ 140 Uppdaterad rekommendation för assisterad 
befruktning med anledning av ny lagstiftning 
för ensamstående 
Diarienummer: RJL2016/1819 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 att vårdavgiften ska vara oförändrad mot den som gäller inom 

Region Jönköpings län idag. 

 

Där Nämnd för Folkhälsa och sjukvård tagit beslut 2016-09-13 om att: 

 Godkänna och tillämpa SKL´s rekommendation om enhetlighet i 

landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad 

assisterad befruktning. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag daterat 2016-09-13 från Nämnd för Folkhälsa 

och sjukvård  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde  

Samuel Godrén yrkar avslag och hänvisar till Sverigedemokraternas 

yrkande vid behandling i nämnden.  

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att  

styrelsen avslår Samuel Godréns yrkande och bifaller Carina Ödebrinks 

yrkande.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Marcus Eskdahl 

 
 

 

Protokollet är justerat 2016-09-27 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


