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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 165-176 

Tid: 2014-12-09, kl 09:00-11:15 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 166. 
 

§ 165 Öppnande  
Ålderspresident Håkan Sandgren förklarar med ett hälsningstal 

landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 166 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 167 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses 

Lena Skaring Thorsén, FP och Ann-Kristine Göransson, S med 

Nils-Erik Emme, KD och Lars-Uno Olausson, S som ersättare.  

§ 168 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll äger rum fredagen den 12 december, kl 15:30 på 

Landstingets kansli. 

§ 169 Information och redovisning  
Följande information och redovisning ges vid dagens 

sammanträde: 

 Regional utveckling – ekonomidirektör Stefan Schoultz 

 Öppna jämförelser – hälso- och sjukvårdsstrateg  

Anette Petersson 

§ 170 Valärenden  
Valberedningens ordförande Pernilla Mårtensson redogör för 

valberedningens arbete och riktar ett tack till samtliga partier 

för gott arbete och att valberedningen varit eniga i de förslag 

som läggs fram. I detta instämmer vice ordföranden i 

valberedningen Jeanette Söderström.  

 

Valberedningens ordförande gör några justeringar i 

föreliggande handlingar enligt följande:  

 Justering i valunderlag för patientnämnden och vice 

ordförande ska vara Kjell Ekelund. 

 För ett antal politiska organ är poster redan utsedda 

sedan tidigare, dessa har bilagts i föreliggande 

handlingar.  
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Framför även förslag från valberedningen kring val av revisorer 

i bolag, samordningsförbund, stiftelser med mera att revisors-

kollegiet får i uppdrag att lämna förslag till fördelning av 

uppdrag för dessa.  

 

På fråga från ordföranden om valberedningens förslag kan 

anses föredraget så godkänner fullmäktige detta.  

§ 171 

Dnr 

LJ2014

/1395 

Val av ordföranden  

Till ordförande i fullmäktige för innevarande mandatperiod 

föreslås Hans Rocén, M. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar att välja Hans Rocén till ny 

ordförande. 

 

Utdrag: Berörda 

             Kansliavdelningen  

§ 172 

Dnr 

LJ2014

/1395 

Val av 1:e vice ordförande 
Till 1:e vice ordförande i fullmäktige för innevarande 

mandatperiod föreslås Håkan Sandgren, S. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar att välja Håkan Sandgren till ny 

1:e vice ordförande. 

 

Utdrag: Berörda 

             Kansliavdelningen 

§ 173 

Dnr 

LJ2014

/1395 

Val av 2:e vice ordförande  
Till 2:e vice ordförande i fullmäktige för innevarande 

mandatperiod föreslås Morgan Malmborg, SD. 

 

Vid ärendets behandling vill Jeanette Söderström göra följande 

protokollsanteckning som även gjordes vid dagens 

sammanträde med valberedningen då med instämmande av 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet:   

Vi anser att utfallet från valresultatet bör speglas i 

fördelningen av presidiet i regionfullmäktige. De tre största 

partierna i regionfullmäktige bör utgöra presidium.  
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På ordförandes fråga om Morgan Malmborg, SD kan väljas till 

2:e vice ordförande bifaller fullmäktige detta.  

 

Utdrag: Berörda 

             Kansliavdelningen  

§ 174 

Dnr 

LJ2014 

/1395 

 

LJ2014

/1716 

Valärenden  

Vid sammanträdet föreligger inga entledigande av uppdrag. 

Föreligger förslag från valberedningen, se bilaga 2.  

 

Vid ärendets behandling avseende val av regionråd yrkar 

Anders Gustafsson att Samuel Godrén utses till regionråd för 

oppositionen. 

 

Beslut 

På ordförandes fråga beslutar fullmäktige välja följande till 

regionråd: Håkan Jansson, Maria Frisk, Rune Backlund, Malin 

Wengholm, Carina Ödebrink samt efter proposition Marcus 

Eskdahl och avslår således Anders Gustafssons yrkande.  

 

Landstingsfullmäktige förrättar övriga val i enlighet med 

valberedningens förslag.  

 

Beslutar även att ge revisorskollegiet i uppdrag att lämna 

förslag till fördelning av uppdrag vad gäller revisorer i bolag, 

samordningsförbund och stiftelser. 

 

Beslutar även att fastställa bilagd inkallelseordning för 

mandatperioden. 

 

Utdrag: Berörda 

             Kansliavdelningen  

§ 175 

Dnr 

LJ2014

/1114 

Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jönköpings 

län  

Landstingsfullmäktige har i beslut från 2014-09-30 

återremitterat den del av arvodesreglerna som berör förlorad 

arbetsinkomst för förnyad beredning.  

 

Föreligger nytt förslag. 
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att fastställa föreliggande förslag till regler för förlorad 

arbetsinkomst – avsnitt 6:1 - 6:2, i tidigare antagna 

arvodesregler, att gälla från och med 2015-01-01. 
 

Utdrag: Kansliavdelningen  

              Centrala personalavdelningen  

§ 176 Avslutning 
Mötet avslutas kl 11:15  

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

 

Justeras  

 

Håkan Sandgren, S 

Ålderspresident 

1:e vice ordförande  

§§ 165-173 

   

 

Hans Rocén, M 

Landstingsfullmäktiges ordförande  

§§ 174-176 

 

 

Lena Skaring Thorsén, FP  

 

 

Ann-Kristine Göransson, S 

 
 

Protokollet är justerat 2014-12-12 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

 

Lena Sandqvist  

 


