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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 192-196 

Tid: 2015-11-24, kl 08:00-08:30 

Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Beslutande:   

Håkan Jansson (M), ordförande  

Maria Frisk (KD)  

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Malin Wengholm (M), §§ -195-196 

Jimmy Henriksson (L) 

Martin Hytting (M)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S)  

Bo Kärreskog (S) 

Ann-Kristine Göransson (S) ersätter Rachel De Basso 

Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

Malin Olsson (M) ersätter Malin Wengholm §§ 192-194 

 

Ersättare:  

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Mari Lindahl (L) 

 

Övriga:  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

Susanne Monie Magnusson, jurist  

§ 192 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Annica Nordqvist 

samt beslut att dagens protokoll justeras omedelbart.  

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

§194 

RJL2015

/2170 

Reglementen och gemensam arbetsordning för 
styrelse och nämnder 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

1. Fastställa reglementen för Regionstyrelsen, Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård, Nämnden för Trafik, infrastruktur 

och miljö inklusive tillägg § 3. 
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Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 

Parlamentarisk nämnd samt Patientnämnd samt,  

 

2. Godkänna gemensam arbetsordning för styrelse, nämnder, 

utskott och beredningar.  

 

Sammanfattning  

Reglementen och gemensam arbetsordning för regionstyrelse, 

nämnder, parlamentariska nämnden samt patientnämnden har 

genomgått en revidering efter granskning från revisionen.  

 

Reglementen har tagits fram för en organisation med för nämnder 

med budget- och verksamhetsansvar och således förändrat 

reglemente för regionstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-11-17 

 Tjänsteskrivelse med förslag till reglementen och 

arbetsordning  

 

Förslag vid sammanträdet  

Förslag om tillägg till § 3, första stycket i Nämnden för Trafik, 

infrastruktur och miljö lydande …. samt inom klimat- och energi-

området.  

 

Vid sammanträdet läggs protokollsanteckning från Moderaterna, 

Centern samt Liberalerna avseende reglementen och arbetsordning,  

bilaga 1.  

 

Beslutsgång 

Vid sammanträdet föreligger förslag till reglementen för styrelse, 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård, Nämnden för Trafik, 

infrastruktur och miljö samt Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet daterade 2015-11-23 vilka på fråga från ordföranden 

bifalles med tillägg i reglementet för Nämnden Trafik, infrastruktur 

och miljö, § 3. Bifall även till reglementen för Parlamentarisk 

nämnd, Patientnämnd och gemensam arbetsordning.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  



 

PROTOKOLL 3(5) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 192-196 

Tid: 2015-11-24, kl 08:00-08:30 

 

 

 Sign 

 

§ 195 

RJL2015

/710  

Regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen 
för budget 2016 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 Fastställa regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen för 

budget 2016 

 

Sammanfattning  

Vid regionfullmäktiges behandling av budget 2015-10-24 beslutades 

om återremiss av regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsens 

budget innefattande de skrivningar som berör den politiska 

organisationen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-11-17 

 Reviderad handling för regionfullmäktiges direktiv daterad  

2015-11-17 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§196 

RJL2015

/469 

Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län, Regional strategi och 
handlingsplan 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 Att Regional strategi- och handlingsplan ”Tillsammans för 

jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” antas med de 

tillägg som nämnderna föreslagit.  

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 

Förslag på regional strategi och handlingsplan ”Tillsammans för 

jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” har tagits fram i bred 

samverkan med lokala och regionala aktörer.  
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Beslut om antagande omfattar integrering av jämlik hälsa i politiska 

och verksamhetsnära beslut, stärkt samverkan och samlärande, 

involvering av medborgare i folkhälsoarbetet samt riktade insatser 

till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv. 

Beräknade omkostnader för genomförande av prioriterade aktiviteter 

i handlingsplanen uppgår till 3 miljoner kronor/år.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård, 

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö samt Nämnden 

för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-10 

 

Förslag under sammanträdet  

Carina Ödebrink föreslår ett tillägg på sidan 12-13 avseende att 

Regionen ska avvakta det strategiska arbetet som händer på ett 

nationellt plan.  

 

Rune Backlund och Martin Hytting avslår förslaget.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande mot 

föreliggande förslag och finner att regionstyrelsen beslutat enligt 

föreliggande förslag till strategi- och handlingsplan.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

 

  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
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Håkan Jansson 

Ordförande 

  

Annica Nordqvist  

 
 

Protokollet är justerat 2015-11-24 och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist 

 


