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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 228-231 

Tid: 2017-12-04, kl 15:00-15:15 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Malin Wengholm (M), ordförande  

Maria Frisk (KD)  

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Jimmy Ekström (L) 

Malin Olsson (M) 

Bertil Nilsson (M) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S)  

Jonas Nilsson (S) 

Rachel De Basso (S) 

Sibylla Jämting (MP)  

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Jonas Magnusson (S) 

Ann-Kristin Göransson (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Anders Gustafsson (SD) 

Helena Stålhammar (C) 

Hans Rosén (M) 

Britt Johansson (M) 

  

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör  

  

§228 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Samuel 

Godrén. Styrelsen beslutar om omedelbar justering av dagens 

protokoll.  

§229 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 
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§230 Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan 2019-2020 
Diarienummer: RJL 2017/83 

 

Beslut 
 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna kompletteringar i budget- och verksamhetsplan 

2018 med flerårsplan 2019-2020 samt bilagor.  

2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till 

fördelning av de återstående riktade statsbidragen.  

 

Regionstyrelsen beslutar 

 Bifalla Carina Ödebrinks yrkande om föreslagen ändring 

på sidan 32. 

 

Sammanfattning  
Förslag till kompletteringar i budget- och verksamhetsplan 2018 med 

flerårsplan 2019-2020 samt bilagor överlämnas. 

 

Beslutsunderlag  

Regiondirektör redovisar gjorda tillägg i budgetskrivningen 

avseende Hållbar utveckling, samt i avsnittet Folkhälsa och 

sjukvård, före ”Bästa platsen att växa upp på” där görs följande 

tillägg: Utredning ska göras av att utveckla mobila geriatriska team 

till mobila närsjukvårdsteam, som utgår från primärvården och 

samverkar med kommunal hemsjukvård, 6 miljoner kronor avsätts.  

 

 Missiv 2017-12-01 

 Budget- och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-

2020 samt bilagor 

 Avsiktsförklaring, bilaga 1  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut 

med följande justering, sidan 32, under stycket psykiatri i 

primärvården stryks orden: och omfördelas.  

Styrelsen bifaller justeringen.  

 

Sibylla Jämting yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut 

samt vill till protokollet göra en anteckning.  
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Ordföranden bifaller protokollsanteckningen från Miljöpartiet, 

bilaga 2. 

 

Mikael Ekvall vill till protokollet göra en anteckning.  

Ordföranden bifaller protokollsanteckningen från Vänsterpartiet, 

bilaga 3. 

 

Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut samt  

noterar att besluts-sats 2 är åtgärd på Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets yrkande om återremiss kring de riktade 

statsbidragen.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§231 Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl 15:15.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm   Samuel Godrén  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 








