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Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde 
den 28-29 november 2018 

§ 107   Diarienummer 180782 

Reglemente för Samverkansnämnden för sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Beslut  

Regionfullmäktige godkänner reviderat reglemente för Samverkansnämnden 

i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Bakgrund  

Samverkansnämnden är en gemensam politisk nämnd för regionerna i 

Sydöstra sjukvårdsregionen: Region Jönköpings län, Region Kalmar län och 

Region Östergötland. 

Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2015. På grund av 

regionbildning i Landstinget i Kalmar län, utvidgat uppdrag för nämnden 

mot regionala utvecklingsfrågor, revidering av nuvarande 

regionsamverkansavtal samt en del organisatoriska förändringar i samband 

med nationell kunskapsstyrningsstruktur, sker en anpassning av reglementet 

till dessa förhållanden. 

Samverkansnämnden beslutade den 28 september 2018 att föreslå respektive 

regionfullmäktige att godkänna reviderat reglemente för 

Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

---  

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige ska godkänna reviderat 

reglemente. 

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 

1. Michael Erlandsson (SD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla 

följande tilläggsförslag: 

”att det till reglementet tas fram ett tillägg som säkerställer att ett 

permanent förflyttande av viss regionsjukvård utanför den Sydöstra 
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sjukvårdsregionen ska vara förankrat i berörda regioners parlamentariska 

församlingar.” 

2. Christer Jonsson (C) föreslår att regionfullmäktige ska avslå Michael 

Erlandssons (SD) tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår Michael 

Erlandssons (SD) tilläggsförslag. Han finner att regionfullmäktige avslår 

förslaget. Omröstning begärs. 

Omröstning 

Den som vill avslå Michael Erlandssons (SD) tilläggsförslag röstar ja och 

den som vill bifalla tilläggsförslaget röstar nej. 42 röstar ja, 9 röstar nej och 

16 avstår. Hur var och en röstade framgår av protokollsbilaga 5. 

Det innebär att regionfullmäktige avslår Michael Erlandssons (SD) 

tilläggsförslag. 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2018.  

2. Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

Leif Larsson (C) 

Ordförande 

 

Monica Ljungdahl (M) 

Justerare 

 

 

Ulf Friberg (S) 

 

Rätt intygar: Marie Nilsson 

Protokollsutdrag till: Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen, 

Karl Landergren 

 


