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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 60-76 

Tid: 2016-08-30, kl 09:00-16:20 

Plats: Allianskyrkan, Aneby  

Närvarande: Se § 62 
 

§ 60 Inledning 
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth, hälsar 

regionfullmäktiges ledamöter välkomna till Aneby kommun.  

Han ger också en övergripande information om kommunen.  

 

Regionfullmäktiges ordförande tackar kommunen och överlämnar 

gåva till Kulturskolans verksamhet.  

§ 61 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat. 

§ 62 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 63 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Per Hansson, L och Elisabeth Töre, V med  

Mari Lindahl, L och Mikael Ekvall, V  som ersättare.  

§ 64 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 13 september, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 65 

 

Interpellationer  
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas, 

bilaga 2: 

Diarienummer: RJL2016/175 

 

1. Mikael Ekvall (V) - Hur konsten blir till glädje för fler 

2. Per Svenhall (SD) – Kostnaderna för höghastighetsbanan ökar 

3. Mikael Ekvall (V) – Patientsäkerheten i fara på våra sjukhus 

 

  

Interpellationerna kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 
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§ 66 Översiktsplan – Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2016/1736 

 

Beslut  

Regionfullmäktige   

 Godkänner inriktningen i översiktsplanen för Länssjukhuset 

Ryhov med tidigare tilläggsyrkanden avseende trafikplan och 

strategi vad gäller utveckling av sjukvården. 

 

Sammanfattning  

Översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov. 

Översiktsplanen består av lokalförsörjningsplan och 

fastighetsutvecklingsplan. Syftet är att tillgodose verksamhetens 

behov av lokaler på kort och lång sikt. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-08-23 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-06-27 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid ärendets behandling yrkar Malin Wengholm, Håkan Jansson, 

Samuel Godrén, Marcus Eskdahl, Mikael Ekvall och Annica 

Nordqvist bifall till förslaget . 

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till förslaget med hänvisning och bifall 

till tidigare yrkanden och protokollsanteckningar som gjorts i ärendet.  

Eric Hugander vill till protokollet göra följande anteckning vilket 

beviljas:  

Trafikplanen måste fullt ut ta sikte på hållbart resande i perspektivet 

dörr till dörr. Det räcker inte med bara cykelvägar till Ryhov utan 

även attraktiva cykelparkeringsplatser, omklädningsrum måste till för 

såväl personal, patienter och andra besökare.  

Kollektivtrafiken förväntas och skall öka vilket innebär att det tas höjd 

för detta och att Länssjukhuset blir enkelt att resa till och från för alla 

länsinvånare. Vad gäller buss bör inomhushållplats för elbuss 

beaktas. Framtagandet av Trafikplan bör ske i TIM-nämnden. 
 

 



 

PROTOKOLL 3(7) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 60-76 

Tid: 2016-08-30, kl 09:00-16:20 

 

 

 Sign 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret  - regiondirektör, ekonomi 

Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter 

§ 67 Ny vårdbyggnad Hus D1 – Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2016/1695 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

1. Godkänner investeringsutgift på 973 miljoner kronor för ny 

vårdbyggnad Hus D1, Länssjukhuset Ryhov  

2. Godkänner 5 000 000 kronor för konstnärlig gestaltning samt, 

3. Ser att man i det fortsatta planeringsarbetet har en nära dialog 

med berörda. 

Sammanfattning  

Som beskrivs i Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov behövs en ny 

vårdbyggnad på Länssjukhuset Ryhov för att tillgodose behov av 

ökade ytor och förändrade krav på lokaler. I den planerade 

nybyggnationen av hus D1 ryms mammografimottagning, en utökad 

akutvårdsavdelning, två medicinvårdsavdelningar med tillhörande 

dagsjukvård och mottagningar samt utbildningslokaler. 

Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar 

bedöms uppfyllas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-08-23 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-06-27 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-12 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid ärendets behandling yrkar Malin Wengholm, Håkan Jansson, 

Samuel Godrén, Marcus Eskdahl, Mikael Ekvall och Annica 

Nordqvist bifall till förslaget. 

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till förslaget med hänvisning och bifall 

till tidigare yrkanden och protokollsanteckningar som gjorts i ärendet. 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret  - regiondirektör, ekonomi 

Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter 

§ 68 Omdisponering av budgetmedel  
Diarienummer: RJL 2016/740 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Reviderar budget 2016 enligt redovisat förslag med justering 

att medel tas från regionstyrelsens oförutsedda och inte från det 

budgeterade resultatet. 

 

Sammanfattning  

Regionfullmäktige har 2015-10-27 antagit budget för 2016 års 

verksamhet. Efter att budget antagits har händelser inträffat som 

föranleder att budgeten revideras och att förändringar görs i de av 

fullmäktige fastlagda utgiftsramarna. Redovisade förslag innebär en 

höjning av budget för verksamhetens nettokostnad med 50 miljoner 

kronor avseende läkemedelskostnader. Finansiering sker delvis genom 

en höjning av posten statsbidrag och kommunal utjämning och 

sänkning av skatteintäkterna med sammantaget 47 miljoner kronor.  
 

Höjningen är en följd av ökat statsbidrag för läkemedelsförmånen 

samt höjning av och omfördelning till bidraget i utjämnings-systemet 

från skatteintäkter. Resterande 3 miljoner kronor tas från det 

budgeterade resultatet. Utökad budget avseende förlossningsvård 

inklusive kvinnohälsovård och barnhälsovård finansieras genom 

riktade statsbidrag 2016.  

Efter revidering uppgår budgeterat resultat till 271 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-08-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-14 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink, Maria Frisk och Marcus Eskdahl yrkar bifall till 

förslaget. 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§ 69 Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa 
finansiella förbindelser år 2015 
Diarienummer: RJL 2016/1148 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Noterar Regionrevisionens rapport samt lägger densamma till 

handlingarna. 

Sammanfattning  

Regionens revisorer gör enligt lag om insyn i vissa finansiella 

förbindelser varje räkenskapsår en granskning om redovisningen har 

fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag samt upprättar en 

rapport över granskningen.  

Föreligger nu rapport för 2015 där revisorerna bedömer att Regionen 

har fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-27 

 Revisorernas rapport daterad 2016-04-07 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli 

Regionens revisorer 

§ 70 Interpellationer  
Interpellationer besvaras. 

§ 71 Ajournering  
Regionfullmäktiges förhandlingar ajourneras. 

§ 72 Information från Aneby kommun 
Information om kommunens integrationsarbete. 

Under eftermiddagen genomförs följande studiebesök i kommunen:  

 Aneby och industriområdets historia 

 Lövstad Trähus – företagsbesök 

 Ahlséns och Svevia - verksamhetsbesök 
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Samt även information om: 

 Framtid för unga i Aneby – FUA 

 Utmaningar för Aneby kommun avseende arbetsmarknad, 

nedläggningar och kompetensförsörjning. 

§ 73 Förhandlingarna återupptas  
Regionfullmäktiges förhandlingar återupptas med genomgång av 

närvarolista där det noteras att samtliga ledamöter för 

Sverigedemokraterna har lämnat sammanträdet. 

§ 74 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 75 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 3.  

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§ 76 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden framför ett tack till Aneby kommun samt förklarar 

sammanträdet avslutat kl 16:20. 

 

    

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
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Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Per Hansson, L Elisabeth Töre, V 

 
Protokollet är justerat 2016-09-13 och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

 

Lena Sandqvist 

 


