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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§139-145 

Tid: 2018-11-27, kl 09:00-09:45 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum 

Närvarande: Se §140 

  

§139 Öppnande 
Ålderspresident tillika ordförande Håkan Sandgren (S) hälsar 

samtliga ledamöter välkomna till regionfullmäktige och förklarar 

sammanträdet för öppnat.  

§140 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§141 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Eva Nilsson (M) och Marcus Eskdahl (S) med 

Thomas Bäuml (M) och Ann-Kristin Göransson (S) som ersättare.   

§142 

 

Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum måndagen den 10 december, kl.15:30 i 

Regionens hus. 

§143 Behandling av budgetärende och valärende 
Ordföranden informerar regionfullmäktige om att budgetärendet 

behandlas enligt följande:  

 Beslut om skattesats samt,  

 Beslut om budget och verksamhetsplan 2019 med 

flerårsplan 2020-2021 

 

Valärenden utgår.  
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§144 Budget- och verksamhetsplan 2019 med 
flerårsplan 2020-2021 
Diarienummer: RJL 2018/222 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Fastställer skattesatsen för 2019 till 11:76. 

 Återremitterar Budget- och verksamhetsplan 2019 med 

flerårsplan 2020-2021 med anledning av den 

parlamentariska situationen kring ledning och styrning av 

Region Jönköpings län.  

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reseverar sig till 

förmån för egna yrkanden.  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till Budget- och verksamhetsplan 2019 med 

flerårsplan 2020-2021.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-11-06 

 Protokollsutdrag styrelse 2018-10-23 

 Förslag till Budget- och verksamhetsplan med flerårsplan 

2020-2021 inklusive bilagor  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid ärendets behandling yrkar Malin Wengholm (M) på att 

ärendet ska behandlas idag. Yrkar på en oförändrad skattesats om 

regionfullmäktige beslutar att inte behandla hela ärendet idag, 

d v s skattesats och budget- och verksamhetsplan 2019 med 

flerårsplan 2020-2021. 

 

Samuel Godrén (SD) instämmer i Malin Wengholms yrkande.  

 

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

Jimmy Ekström (L), Linda Gerdin (BA), Sibylla Jämting (MP) 

samt Mikael Ekvall (V) yrkar i enlighet med regionstyrelsens 

förslag till skattesats på 11:76 kronor.  
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Yrkar även att Budget- och verksamhetsplan 2019 med 

flerårsplan 2020-2021 återremitteras med anledning av den 

parlamentariska situationen kring ledning och styrning av Region 

Jönköpings län. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på förslag avseende skattesats och 

finner efter votering att regionfullmäktige bifaller en skattesats på 

11:76 kronor med 56 JA-röster mot 24 NEJ-röster, samt där en 

ledamot är frånvarande. 

Bilaga 2: Voteringslista 1 

 

Ordföranden ställer proposition på förslag om återremiss och 

finner efter votering att regionfullmäktige bifaller yrkandet om 

återremiss med motivering och hänvisning till den 

parlamentariska situationen kring ledning och styrning av Region 

Jönköpings län med 56 JA-röster mot 24 NEJ-röster, samt där en 

ledamot är frånvarande.  

Bilaga 3: Voteringslista 2. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Regiondirektör 

§145 Avslutning  
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 09:45 samt 

informerar om kommande sammanträde den 4 december.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Håkan Sandgren (S) 

Ålderspresident/ordförande 

Eva Nilsson (M) Marcus Eskdahl (S) 
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Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


