PROTOKOLL

1(8)

Diarienummer

Regionfullmäktige §§ 127-143
Tid:

2015-11-24, kl 09:00-14:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Se § 129

§ 127

Utdelning av Folkhälsopriset
Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras
arbete med ungas liv och hälsa där kommunen vävt samman
skolnärvaro, skolresultat och goda levnadsvanor till en helhet som är
bra för alla men särskilt för unga som behöver det mest.

§ 128

Öppnande
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges
sammanträde för öppnat kl 09:30.

§ 129

Upprop
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande
ersättare finns redovisade i bilaga 1.

§ 130

Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: Pernilla
Mårtensson, KD och Maria Hörnsten, S med
Arnold Carlzon, KD och Martina Jansson, S som ersättare.

§ 131

Justering
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll
äger rum tisdagen den 8 december, kl 15:30 i Regionens hus.

Interpellation
§ 132
RJL2015 Till regionfullmäktiges sammanträde har följande interpellation
inkommit, bilaga 2:
/99
1. Henrik Tvarnö, S – Vilket förtroende har 2:e vice ordförande i
regionfullmäktige?
Ovanstående interpellation är ställd till regionstyrelsens ordförande
och kommer ej att besvaras vid dagens sammanträde. Ordföranden
redovisar sin syn på lagligheten och att den aktuella interpellationen
faller utanför interpellationsområdet.
Carina Ödebrink, Socialdemokraterna yrkar på att följande anteckning
läggs till protokollet. Yrkandet bifalles.
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”Som ledamot i regionfullmäktiges presidium har man ett särskilt
ansvar att företräda hela fullmäktige. Det innebär krav att i ord och
handling, i och utanför fullmäktigesalen uppträda på ett sådant sätt
som inger respekt för uppdraget att företräda en demokratiskt styrd
organisation”

Motion: Intensifiera folkhälsoarbetet
§ 133
RJL2015 Beslut
Regionfullmäktige beslutar
/439
 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 regionstyrelsens sammanträde
2015-10-13
 Protokollsutdrag från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
2015-10-06.
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Helena Stålhammar tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller regionfullmäktige regionsstyrelsens
förslag.
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Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
§ 134

Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län, Regional strategi och
handlingsplan
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
 Att Regional strategi- och handlingsplan ”Tillsammans för
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” antas med de
tillägg som nämnderna föreslagit.
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.
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 regionsstyrelsen 2015-11-24
 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
Yrkanden/förslag under sammanträdet
Mikael Ekvall, Lena Skaring Thorsén, Helena Stålhammar och Robert
Andersson yrkar bifall regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller regionfullmäktige regionsstyrelsens
förslag.
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Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård

Reglementen och gemensam arbetsordning för
§ 135
RJL2015 styrelse och nämnder
/2170
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
1. Fastställa reglementen för Regionstyrelsen, Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård, Nämnden för Trafik, infrastruktur och
miljö inklusive tillägg § 3.
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet,
Parlamentarisk nämnd och 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 för nämnder med
budget- och verksamhetsansvar och således förändrat reglemente för
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-11-24
 Tjänsteskrivelse med förslag till reglementen och
arbetsordning
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Håkan Jansson yrkar bifall till regionstyrelsens förslag inklusive
förslag om tillägg till § 3, första stycket i Nämnden för Trafik,
infrastruktur och miljö lydande …. samt inom klimat- och energiområdet samt bifall till protokollsanteckning från Moderaterna,
Centern samt Liberalerna avseende reglementen och arbetsordning,
bilaga 3. Instämmer i Håkan Janssons yrkande inklusive bifall till
protokollsanteckning gör Rune Backlund och Jimmy Henriksson m.fl.
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Carina Ödebrink, Mikael Ekvall och Anna-Karin Yngvesson m.fl.
yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till reglementen och
arbetsordning.
Beslutsgång
Regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till reglementen
och arbetsordning inklusive tillägg § 3 i TIM:s reglemente samt
protokollsanteckning.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Parlamentariska nämnden
Patientnämnden
Regiondirektören
Regionledningskontoret – kansli

Regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen för
§ 136
RJL2015 budget 2016
/710
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
1.

Fastställa regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen för
budget 2016 samt,

2.

Att en översyn genomförs av budgeten i de punkter som rör
nämnder och styrelse samt eventuell påverkan som det får på
förvaltningsorganisationen.

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 regionstyrelsen 2015-11-24
2015-11-17
 Reviderad handling för regionfullmäktiges direktiv daterad
2015-11-17
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Yrkanden/förslag under sammanträdet
Rune Backlund yrkar att en översyn genomförs av budgeten i de
punkter som rör nämnder och styrelse samt eventuell påverkan som
det får på förvaltningsorganisationen, i övrigt bifall till
regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller regionfullmäktige Rune Backlunds
yrkande, samt regionstyrelsens förslag i övrigt.
Beslutet skickas till
Regiondirektören
Regionledningskontoret – ekonomi

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
§ 137
RJL2015 Beslut
Regionfullmäktige beslutar
/2145
 Godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger per år vilka inkomna motioner
som inte har slutbehandlats. Redovisning enligt bilaga.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen daterat 2015-11-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-26
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
§ 138

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 139

Valärenden
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
 i enlighet med valberedningens förslag.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 4.
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Beslutet skickas till
Berörda
Regionledningskontoret – kansli, personal
§ 140

Information om granskningsrapport
Regionrevisionens ordförande Göte Wahlström ger information om
aktuell granskning för åtgärder för ekonomi i balans.
Ger även information om granskningen kring beredning av
reglementen och arbetsordning.

§ 141

Avtackning
Vid dagens sammanträde avtackas Marie Karlsson för sin tid som
förtroendevald i fullmäktige.

§ 142

Utdelning av Kultur- och arbetsstipendier
Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier.
Årets kulturstipendiat är Kolko Ink. Kolko Ink arbetar kollektivt med
danskonstnärliga och pedagogiska projekt vilka de själva producerar
och turnerar med.
Årets arbetsstipendier går till Jennie Ljungeskog som är bildkonstnär
samt Uta Arning som är filmregissör.

§ 143

Avslutning av sammanträdet
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 14:20.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén, M
Ordförande

Pernilla Mårtensson, KD

Maria Hörnsten, S

Ordd
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Protokollet är justerat 2015-12-08 och justeringen är tillkännagiven på
Regionens anslagstavla samma dag.

Lena Sandqvist

Sign

