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PROTOKOLL 1(15) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 159-177 

Tid: 2015-10-13, kl 13:00-16:05 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:   

Håkan Jansson (M), ordförande  

Maria Frisk (KD)  

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Malin Wengholm (M) 

Jimmy Henriksson (FP) 

Martin Hytting (M)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S)  

Bo Kärreskog (S) 

Rachel de Basso (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Malin Olsson (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M) 

Helena Stålhammar (C) 

Monica Li (V) 

Ann-Kristin Göransson (S) 

Tobias Gyllensten (S) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

 Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör §§ 164-177 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör    

§ 159 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Bo Kärreskog.  
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§ 160 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, där ärende 

13, Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa utgår.  

Tillägg av information kring överläggningar om arbetet inom AER. 

§ 161 Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§ 162 Anmälan av informationshandlingar  
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna 

§ 163 Aktuell information   
Regiondirektör informerar om: 

 Flyktingsituationen i länet med återkoppling kring 

boendefrågan kring elevhemmet på Värnamo Folkhögskola. 

Arbetsutskottet har avstyrkt boende då boendet inte uppfyller 

krav. Planering av utbildningar sker inom ramen för ordinarie 

planering och verksamhet. Överläggningar med länets 

kommuner och andra aktörer sker i flyktingfrågan. 

Jönköpings kommun har ställt fråga till Regionen avseende 

tillgång till lokaler. Vid nästa styrelse kommer ytterligare 

information att ges. 

 Artikelserie på intranätet om psykiatri 

 Nationell primärvårdskonferens genomförd på Spira 

 Deltagande i Nordic Rail på Elmia   

 Återkoppling i ärende avseende medarbetare och 

samvetsfrihet  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om:  

 IVO:s granskningar av Regionens akutmottagningar 

§ 164 

RJL2015 

710 

Budget  med verksamhetsplan 2016, flerårsplan 
2017-2018 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 

Socialdemokraterna/Miljöpartiet informerar om sina budgetförslag. 

Sammanträdet ajourneras kl 13:45. 

 

Förhandlingarna i ärendet återupptas kl 14:15 
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§ 165 

RJL2015

/710 

Budget  med verksamhetsplan 2016, flerårsplan 
2017-2018 
Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

1. Godkänna föreliggande budget (M, KD, C,FP) med 

verksamhetsplan 2016 jämte flerårsplan för åren 2017-2018 

2. Fastställa utdebiteringssatsen för 2016 till 11:26 per 

skattekrona  

Regionstyrelsen beslutar 

1. Godkänna komplettering i budgethandling av 

regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen för budget 

2016 

Reservationer  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna 

budgetförslag och yrkanden.  

 

Sammanfattning  
Vid sammanträde 2015-10-05 lades förslag till Budget och 

verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018 av Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Vid dagens 

sammanträde föreligger budgetförslag från Socialdemokraterna/ 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna.  

 

Beslutsunderlag  

 Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 

Folkpartiets förslag till budget  

 Socialdemokraterna/Miljöpartiets, Vänsterpartiets och 

Sverigedemokraternas förslag till budget 

 Komplettering av regionfullmäktiges direktiv till 

regionstyrelsen  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar att ärendet bordläggs idag med hänvisning till 

skrivning avseende regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen. 

I yrkandet instämmer Mikael Ekvall.  

 

Ordföranden yrkar på att ärendet avgörs idag. 
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Rune Backlund yrkar på komplettering av direktiven, se bilaga 1.  

 

Socialdemokraterna/Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna yrkar bifall till egna förslag till budget. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på yrkande om bordläggning och 

finner att regionstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.  

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition: 

JA – röstar följande som avser att ärendet avgörs idag: Rune 

Backlund, Malin Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, 

Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.  

 

NEJ – röstar följande som avser att ärendet ska bordläggas: Marcus 

Eskdahl, Jeanette Söderström, Bo Kärreskog, Rachel De Basso, 

Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.  

 

Avstår gör Samuel Godrén.  

 

Regionstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.  

 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande budgetförslag där  

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiets förslag 

blir huvudförslag och där Socialdemokraterna/Miljöpartiets 

budgetförslag, efter proposition, blir motförslag.  

 

Ordföranden ställer båda förslagen under proposition och finner att 

regionstyrelsen beslutar i enlighet med Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiets förslag. 

  

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition: 

JA – röstar följande för bifall till M, KD, C och FP:s förslag: Rune 

Backlund, Malin Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, 

Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.  

 

NEJ – röstar följande för bifall till S/MP:s förslag : Marcus Eskdahl, 

Jeanette Söderström, Bo Kärreskog, Rachel De Basso, Annica 

Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.  

 

Avstår gör Samuel Godrén.  
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Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande budget från M, 

KD, C och FP.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 166 

RJL2015

/1091 

Delårsrapport 2015:2 
Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapport 2015:2.  

 

Reservationer 

Reservation från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet.  

Sammanfattning  

För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som 

beslutas i budget och flerårsplan har regionfullmäktige i budget 2015 

genom direktiv till regionstyrelsen begärt en återrapportering till 

fullmäktige.  

  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottets sammanträde  

2015-10-05 

 Delårsrapport och tjänsteskrivelse daterad 2015-09-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl vill till protokollet ha antecknat att fråga har ställts 

avseende var/vem som tagit beslut om de särskilda ersättningar som 

betalats ut för sommaren 2015.  

 

Carina Ödebrink yrkar om att 10 miljoner av s k AFA-pengar ska gå 

till hälsofrämjande åtgärder. Maria Frisk yrkar att denna fråga 

skickas till regionstyrelsens arbetsutskott om den idag inte avslås.  

I Maria Frisks yrkande instämmer Rune Backlund.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionstyrelsen avslår Carina Ödebrinks yrkande. 

 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition: 
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JA – röstar följande för bifall till Maria Frisks yrkande om avslag: 

Rune Backlund, Malin Wengholm, Jimmy Henriksson,  

Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk, Samuel 

Godrén och Håkan Jansson.  

 

NEJ – röstar följande för bifall till Carina Ödebrinks yrkande:  

Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Bo Kärreskog, Rachel De 

Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.  

 

Regionstyrelsen beslutar avslå Carina Ödebrinks yrkande.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 167 

RJL2015

/396 

Ändringar i bolagsdokument för AB Transitio 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

1. Godkänna förändringar i följande bolagsdokument avseende 

Transitio: 

- aktieägaravtal 

- bolagsordning 

- instruktion för ägarrådet i AB Transitio 

2. Godkänna ett tillkommande bolagsdokument i form av 

”instruktion för valberedning i AB Transitio”. 

 

Sammanfattning  
Bolagsstämman i AB Transitio har beslutat att föreslå bolagets ägare 

justeringar i vissa bolagsdokument. Justeringarna är nödvändiga för 

att kunna genomföra förändringar avseende representanter i 

valberedningen för bolagets styrelse.   

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-10-05 

 Handlingar från AB Transitio i form av förslag till  

- ändringsavtal avseende aktieägaravtal 

- ny bolagsordning 

- instruktion för ägarrådet i AB Transitio 

- instruktion för valberedning i AB Transitio 
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Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 168 

RJL2015

/1028 

Yttrande över slutbetänkandet av utredningen om 
en ny kommunallag för framtiden – SOU 2015:24 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

1. Avge föreliggande yttrande till Finansdepartementet med  

följande justering att: 

- Regionen avstyrker förslaget om att styrelseledamöter i 

kommunala aktiebolag ska kunna utses på icke-

partipolitisk grund – avsnitt 9.11 

- Regionen avstyrker förslaget att revisorernas sakkunniga 

ska ges lagstadgad rätt att yttra sig vid fullmäktiges 

behandling av revisionsberättelsen – avsnitt 17.8. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet 

till att yttra sig över ovan rubricerade slutbetänkande.  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-10-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar på att man i yttrandet avstyrker: 

- Förslag om försöksverksamhet med majoritetsstyre – 

avsnitt 5.8 

- Förslag om att styrelseledamöter i kommunala aktiebolag 

ska kunna utses på icke-partipolitisk grund – avsnitt 9.11 

- Förslag att revisorernas sakkunniga ska ges lagstadgad 

rätt att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen – avsnitt 17.8. 

 

Maria Frisk yrkar bifall till Carina Ödebrinks förslag om avstyrkan 

för avsnitt 9.11 och avsnitt 17.8. Yrkar bifall till yttrandets förslag 

vad gäller avsnitt 5.8 och avslag till Carina Ödebrinks förslag om 

avstyrkan.  
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Beslutsgång  

Regionstyrelsen bifaller Carina Ödebrinks yrkande om avstyrkan för 

avsnitt 9.11 och 17.8. 

 

Regionstyrelsen avslår Carina Ödebrinks yrkande om avstyrkan för 

avsnitt 5.8. 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition: 

JA – röstar följande för avslag till Carina Ödebrinks yrkande: 

Rune Backlund, Malin Wengholm, Jimmy Henriksson,  

Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk, Samuel 

Godrén och Håkan Jansson.  

 

NEJ – röstar följande för bifall till Carina Ödebrinks yrkande:  

Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Bo Kärreskog, Rachel De 

Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.  

 

Regionstyrelsen beslutar avslå Carina Ödebrinks yrkande avseende 

avsnitt 5.8.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§ 169 

RJL2015

/1755 

Avveckling av vissa donationsfonder 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser, enligt redovisad 

bilaga, genom att förbruka stiftelsernas tillgångar för det 

ändamål som anges i respektive stiftelseurkund, beslut från 

Kammarkollegiet etc, eller för ett ändamål som så nära som 

möjligt motsvarar detta, samt  

2. ansöka om godkännande av beslutet hos Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Av Regionens 21 donationsfonder/stiftelser har 17 så lite kapital att 

den låga avkastningen gör att de inte bär sina egna kostnader, samt 

att tillgångarna i övrigt inte är tillräckliga för att främja stiftelsernas 

ändamål.  

Avvecklade stiftelsers kapital föreslås att till fullo delas ut/förbrukas 

till de destinatärer och till det ändamål som anges i respektive 

stiftelses urkund, beslut från Kammarkollegiet ed, efter sedvanlig 

prövning av ansökan. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-10-05. 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-14 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – område ekonomi 

§ 170 

RJL2015

/1929 

Regionsamverkan Sydsverige 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

1. Tillstyrka förslaget till stadgar och överenskommelse för 

Regionsamverkan Sydsverige. 

2. Tillstyrka förslaget till budget och medlemsavgifter.  

3. Välja följande ledamöter representantskapet: 

- Håkan Jansson, regionstyrelsens ordförande 

- Maria Frisk 

- Rune Backlund 

- Samuel Godrén 

- Carina Ödebrink 

- Marcus Eskdahl 

- Annica Nordqvist  

- Mikael Ekvall 

4. Välja regionstyrelsens ordförande som Region Jönköpings 

läns ledamot i styrelsen samt även välja en ersättare från 

regionstyrelsens arbetsutskott. 

5. Avsätta 300 000 kronor vardera för år 2016 samt 2017. 

 

6. Utträda ur SydSam och att samarbetet i Sydsverige framöver 

sker inom ramen för föreningen Regionsamverkan 

Sydsverige. 

Sammanfattning  

Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region 
Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i 

Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet 
Skåne, Region Skåne, Region Halland och Region Jönköpings län 
enades man om stadgar och överenskommelse för den ideella 

föreningen Regionsamverkan Sydsverige. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-10-05 
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 Beslutsförslag  

 Stadgar och överenskommelse för 

Regionsamverkan Sydsverige 

 Förslag till budget för Regionsamverkan 

Sydsverige 2016 och 2017. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 170 

RJL2015

/439 

Motion: Intensifiera folkhälsoarbetet 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 att motionen anses besvarad med hänvisning till beslut om 

antagande av föreslagen regional strategi och handlingsplan 

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings 

län”. 

 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att Region Jönköpings län 

intensifierar folkhälsoarbetet med speciellt fokus på de 

samhällsgrupper som uppvisar minst positiva resultat i de Öppna 

jämförelserna (2014) samt att Region Jönköpings län tar initiativ till 

en utbildningsinsats om folkhälsans betydelse, där regionens nya 

politiker får chansen att lära sig mer om folkhälsoarbete. 

 

En intensifiering av folkhälsoarbetet föreslås genom föreslagen 

strategi och handlingsplan ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra 

liv i Jönköpings län”. 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

presidium 2015-09-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-17 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 
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§ 171 

RJL2015

/1942 

Energikontoret Norra Småland  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar att  

 Energikontoret, i enlighet med tidigare beslut i juni 2014, blir 

del i Region Jönköpings län från 1 januari 2016. 

Organisatorisk tillhörighet kommer att vara Verksamhetsstöd 

och service, område miljö. Styrning av verksamheten 

hanteras av nämnden för Trafik, infrastuktur och miljö 

(TIM). 

 

Sammanfattning 

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2014 att Energikontoret Norra 

Småland från 2016 inordnas i Region Jönköpings län. Energikontor 

Norra Småland startade 2012 som ett samarbetsprojekt mellan 

Energimyndigheten, Regionförbundet, Landstinget och 

Länsstyrelsen. 

 

Ansvaret för styrning av verksamheten övergår från nuvarande 

styrgrupp till nämnden för Trafik, infrastuktur och miljö (TIM). 

Samverkan med kommuner sker i Kommunalt Forum. Därtill finns 

nära samverkan med Länsstyrelsen och klimatrådet. Regionens 

långsiktiga ambition med Energikontoret kommer att behandlas i 

TIM. 

 

Regionkommunen erbjuder under 2015 verksamhetsövergång för 

berörd personal till regionkommunen från 1 januari 2016. 

Energikontoret kommer att tillhöra verksamhetsområde 

Verksamhetsstöd och service, område miljö med en nära koppling 

till regionledningskontoret, Regional utveckling.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-10-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 

 

Beslutet skickas till  

Energikontoret 

Styrgruppen Energikontor Norra Småland 

Regionledningskontor: område – ekonomi, personal, region 

utveckling 

Verksamhetsstöd och service 
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§ 172 

RJL2015

/1874 

Försäljningsuppdrag  Mossleområdet Värnamo 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna att en försäljning påbörjas av Mossleområdet i 

Värnamo kommun, fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 4. 

Sammanfattning 

Den 12 november 2013 beslutade Landstingsstyrelsen om att påbörja 

försäljning av fastigheterna Läkaren 2 och del av Läkaren 4 som är 

en del av Mossleområdet i Värnamo. På grund av nya förutsättningar 

behöver försäljningsuppdraget utökas till att omfatta hela 

Mossleområdet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-10-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-22 

 

Beslutet skickas till  

Regionfastigheter 

Regionledningskontoret – område ekonomi  

§ 173 

RJL2015

/1873 

Investeringsram staket Mosslegården  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 2,4 miljoner 

kronor för uppförande av staket vid hus 04.  

 

Sammanfattning 

Statens institutionsstyrelse är hyresgäst på Mosselområdet och har 

redovisat behov av att rastgården vid hus 04 inhägnas genom staket. 

Investeringsutgiften kommer institutionsstyrelsen att betala genom 

ett hyrestillägg. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-10-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-22 

 

Beslutet skickas till  

Regionfastigheter 

Regionledningskontoret – område ekonomi 
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§ 174 

RJL2015

/1952 

Hyresavtal Eksjö vårdcentral – filial 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna hyresavtal avseende filial för Eksjö vårdcentral  

 

Sammanfattning 

Vårdcentralerna Bra Livs verksamhet i Eksjö är i behov av utökade 

lokaler. Lokalbehovet föreslås tillgodoses genom att viss verksamhet 

drivs som filial i hyrda lokaler. Föreligger förslag till hyresavtal. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-10-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-02 

 

Beslutet skickas till  

Vårdcentralerna Bra Liv 

Regionfastigheter 

Regionledningskontoret – område ekonomi 

§ 175 

RJL2015

/1983 

Val av ledamöter inför bildande av samrådsgrupp 
via SKL avseende regionbildning 
Regionstyrelsen beslutar att 

1. Utse Håkan Jansson och Carina Ödebrink till ordinarie 

ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och 

Landsting avser att bilda i Regionfrågan. 

 

2. Utse Maria Frisk och Marcus Eskdahl som ersättare, 

 

3. Kommunalt forum blir förankringsgrupp samt att plats i 

samrådsgruppen erbjuds länets kommuner 

 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landsting avser att bilda samrådsgrupper i 

Regionfrågan. Region Jönköpings län har fått tre platser och avser att 

erbjuda länets kommuner en plats och där Kommunalt forum blir 

regionens förankringsgrupp i frågan. Länets kommuner har utsett 

Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun som ordinarie ledamot 

med Marie Johansson, Gislaveds kommun som ersättare.  
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Regionstyrelsen §§ 159-177 
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 Sign 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottets sammanträde  

205-10-05 

 

Beslutet skickas till 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Berörda  

§ 176 

RJL2015

/749 

Revidering av regional kulturplan 2015 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

1. Smålands Musik och Teaters uppdrag breddas med ökat 

fokus på musikteater. 

2. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 

uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar med samtliga 

verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. 

Uppdragsbeskrivningarna ska kopplas till regional utveckling 

och attraktivitet. 

3. Ge i uppdrag till regionledningskontoret att upprätta 

uppföljningsbara handlingsplaner för de särskilda satsningar 

samt kulturpolitiska prioriterade områden som beskrivs i 

gällande kulturplan. 

4. Revideringen av regional kulturplan 2015 beslutas av 

regionfullmäktige 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i 

punkt 1 till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

I enlighet med vad som beskrivs i nuvarande plan avseende mål och 

inriktning samt som en konsekvens av vad som påpekats från 

kulturrådet, dess styrelse och samverkansrådet, genomförs 

framtagande av uppdragsbeskrivningar med årlig uppföljning.  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar avslag på punkt 1 i föreliggande förslag med 

motiveringen: Att utan ordentligt underlag ge Smålands Musik och 

Teater ett nytt uppdrag genom kulturplanen utan att först bereda 

ärendet i det utskott nämnden utsett för att revidera kulturplanen är 

olämpligt.  
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 Sign 

 

Kulturplanen är dessutom ett av regionfullmäktige antaget dokument 

vilket Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

därmed inte kan göra tillägg till utan en tydlig delegation från 

fullmäktige. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Carina 

Ödebrinks yrkande och finner att styrelsen avslår Carina Ödebrinks 

yrkande om avslag av punkt 1.  

 

Styrelsen bifaller yrkandet om behandling av ärendet i 

regionfullmäktige. 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

 § 177 Assembly of European Regions – AER – 
information 
Maria Frisk återkopplar från överläggningar 2015-10-13, kring  

organisation och fokusområden för arbetet inom AER,  

bilaga 2.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

  

Bo Kärreskog 

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist 

 


