PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 186

Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2018/717
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande förslag till arbetsordning för
regionfullmäktige.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till arbetsordning
för regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till arbetsordning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Rachel De Basso yrkar följande: §7. Stryka meningarna: ”De
politiska partierna ansvarar för att kalla in ersättare…”
Ändringsyrkande: ”Regionfullmäktiges sekreterare ansvarar för
att ersättare kallas in och meddelar partierna vem som
tjänstgör.”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till
skrivning mot Rachel De Bassos yrkande avseende inkallelse av
ersättare. Finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag och avslår yrkandet och bifaller i övrigt föreliggande
förslag till arbetsordning.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Ann-Kristin Göransson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 175

Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2018/717
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande förslag till arbetsordning för
regionfullmäktige.
Reservationer
Rachel De Basso till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till arbetsordning
för regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till arbetsordning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Rachel De Basso yrkar att tjänstgörande ersättare ska kallas in av
kansliet, sidan 5, andra stycket.
Rune Backlund och Maria Frisk yrkar avslag på yrkandet.
Arbetsutskottet föreslår även att man gör en språklig översyn av
dokumentet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till
skrivning mot Rachel De Bassos yrkande avseende inkallelse av
ersättare. Finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
föreliggande förslag och avslår yrkandet.
I övrigt bifaller arbetsutskottet föreliggande förslag till
arbetsordning.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Maria Frisk
Ordförande §§192-195

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 159

Arbetsordningar för regionfullmäktige samt för
styrelse, nämnder, utskott och beredningar
Diarienummer: RJL 2018/717, RJL 2018/718
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande
arbetsutskott i oktober.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit
beslut om arbetsordningar för regionfullmäktige samt för styrelse
och nämnder inför beslut av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Arbetsordningar för regionfullmäktige samt styrelse och
nämnder inklusive protokollsutdrag från parlamentariska
nämndens sammanträde 2018-05-28
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:
Intygar

Lena Strand

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid:

2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats:

Regionens hus sal A

§30

Arbetsordning för regionfullmäktige samt
styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa justerade arbetsordningar för regionfullmäktige och
styrelse/nämnder.
Reservationer
Hans Toll och Thomas Gustavsson reserverar till förmån för eget
yrkande avseende ansvaret för inkallande av ersättare till
regionfullmäktiges sammanträden.
Roland Björsne reserverar sig till förmån för eget yrkande
avseende reglemente för regionfullmäktiges
demokratiberedning.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar vid sammanträde beslut om
arbetsordning för regionfullmäktige och arbetsordning för styrelse
och nämnder. Arbetsordningarna har tagits fram utifrån den
skrivelse parlamentariska nämnden tillställt regionfullmäktige om
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.
Vid sammanträdet görs följande justeringar i föreliggande förslag:
Arbetsordning för regionfullmäktige:
 Sidan 5 - tillägg av regelbeskrivning gällande rätt
till sammanträdesarvode för icke tjänstgörande
ersättare.
 Sidan 11 – Stycket angående fullmäktiges möjlighet
att överlåta/delegera till styrelse/nämnder tas bort.
 Sidan 13 – tillägg andra stycket under rubriken
fullmäktigeberedningar, andra meningen, efter samt:
dess uppdrag och mandattiden för denna.
Arbetsordning för styrelse och nämnder:


Sidan 4 – ändring av vem som kallar in ersättare till att
nämndsekreteraren svarar för detta.

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid:

2018-05-28 kl.09.30-12.45





Sidan 4 – andra stycket under rubriken Offentliga
sammanträden, §8, stryks, avser närvaro vid
medborgarförslag.
Sidan 5 – tillägg av punkt under rubriken Protokoll,
§9 lydande: - skriftlig motivering ska lämnas in
senast tre arbetsdagardagar efter att sammanträdet
har avslutats.
Sidan 7 – tillägg och justering under rubriken Utskott,
beredningar och delegationer, §16 mötesanteckningar som tillställs styrelsen, nämnden
och revisionen.

Beslutsunderlag
 Arbetsordning för regionfullmäktige, arbetsordning
för styrelse nämnder – 2018-04-16/23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Hans Toll och Thomas Gustavsson yrkar på att kansliavdelningen
hanterar inkallelse av ersättare vid regionfullmäktiges
sammanträden.
Roland Björsne yrkar på och vill till protokollet få antecknat
följande:
Regionstyrelsen bör vid sitt beslut överväga följande tillägg till
parlamentariska nämndens förslag angående
demokratiberedning. ”Demokratiberedningen lämnar själv
förslag till inriktning och arbetsuppgifter och har
regionfullmäktiges presidium som uppdragsgivare”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under proposition
avseende regionfullmäktiges arbetsordning och finner att nämnden
avslagit dessa. Nämnden bifaller föreliggande förslag med ovan
föreslagna justeringar till arbetsordning för regionfullmäktige.
Nämnden bifaller föreliggande förslag med ovan föreslagna
justeringar till arbetsordning för styrelse och nämnder.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid:

2018-05-28 kl.09.30-12.45

Vid protokollet
Siv Kullberg
Justeras
Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Samuel Godrén

ARBETSORDNING

1(13)
RJL 2018/717

Arbetsordning för regionfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning. Fullmäktige betecknas således som
regionfullmäktige i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län - (2010:630).

Regionfullmäktiges uppdrag – kommunallagen kapitel 5
§1
I Region Jönköpings läns politiska organisation intar regionfullmäktige en
särställning som det enda organ som väljs direkt av medborgarna.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och således ett viktigt forum för
stor öppenhet och insyn i den politiska beslutsprocessen.
§2
Region Jönköpings läns högsta beslutanderätt utövas av regionfullmäktige som
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Region
Jönköpings län, främst
 mål och riktlinjer för verksamheten samt, vid ny mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål
och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor såsom avgifter och taxor
 nämndernas organisation och verksamhetsformer
 val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 val av revisorer och revisorernas budget
 grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
 folkomröstning i Region Jönköpings län.
 extra val till fullmäktige
Regionfullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i Kommunallagen
eller i andra författningar.
Regionfullmäktige fastställer arbetsordning för sitt arbete.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

0.15
88503
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Antalet ledamöter
§1
Regionfullmäktige har 81 ledamöter.
För ledamöterna finns ett antal ersättare, som för varje valperiod utses enligt
bestämmelserna i vallagen.

Ordförande och vice ordföranden – fullmäktiges presidium
§2
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer regionfullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
(presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som äger rum så tidigt
som möjligt från och med den 15 oktober, men senast före december månads
utgång.
Presidiet väljs för regionfullmäktiges löpande mandatperiod och som tillsammans
utgör regionfullmäktiges presidium. Presidiet ansvarar för planeringen av
fullmäktigearbetet.
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i fullmäktige längst tid den s k ålderspresidenten. Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara
ålderspresident.
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör regionfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Kungörelse och annonsering
§3
Kungörelse av regionfullmäktigesammanträde utfärdas av ordföranden på sätt
som anges i kommunallagen. Fullmäktiges sammanträden tillkännages på
Region Jönköpings läns digitala anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Regionfullmäktige kan även besluta om i vilken eller vilka
ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

0.15
88503
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Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt §3, ska
uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före
sammanträdesdagen.

Kallelse, tid och plats för sammanträden
§4
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas.
Information om sådana ärenden som tillkännagetts enligt kommunallagen,
kapitel 5, §14, ska lämnas till varje ledamot och ersättare så att den kan antas nå
dem senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.
Regionfullmäktige bör hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. Efter
förslag från presidiet beslutar regionfullmäktige för varje år om dagar och tider för
sina sammanträden. Deltagande i fullmäktiges sammanträden på distans medges
ej.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
regionfullmäktige första gången under oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med regionstyrelsens presidium.
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på
Region Jönköpings läns digitala anslagstavla eller på annat lämpligt sätt.
Regionfullmäktige sammanträder i Jönköping. Ordföranden får efter samråd med
vice ordföranden bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§5
Om regionfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen eller de utsatta sammanträdesdagarna, kan regionfullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Regionfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
I ett sådant fall beslutar regionfullmäktige genast, när och var sammanträdet ska
fortsätta.
Om regionfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträden
§6
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
regionfullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Regionstyrelsens förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
kungörelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare samtidigt med
kungörelsen. Regionstyrelsens förslag ska också innehålla andra nämnders förslag
om sådana föreligger.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och handlingar skickas elektroniskt till tjänstgörande ledamöter och
berörda ersättare samt finns även tillgängliga för allmänheten via Regionens
webbplats/digitala anslagstavla eller i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor, ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare före
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Regionfullmäktige ska tillse att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan
delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

0.15
88503

ARBETSORDNING

5(13)

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av
ersättare
§7
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till regionfullmäktiges sekreterare.
De politiska partierna ansvarar för att ersättare kallas in och meddelar vem som
tjänstgör.
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, anmäls
detta till regionfullmäktiges sekreterare. De politiska partierna ansvarar för att
ersättare kallas in och meddelar vem som tjänstgör.
Ersättare från samma valkrets som ledamoten har företräde till tjänstgöring,
i övrigt ska ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som är bestämd mellan
dem.
Rätt till sammanträdesarvode, reseersättning samt förlorad arbetsinkomst gäller även icke
tjänstgörande ersättare vid regionfullmäktiges sammanträden.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om man avbryter sin tjänstgöring
under pågående sammanträde.
Ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring vid ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet
Det som ovan sagts om ledamot gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
§8
En uppropslista som redovisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet. Anmälan görs även av de ersättare som har
särskild närvarorätt enligt ordningen.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan. Omröstningsanläggning får användas vid upprop.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
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Val av protokollsjusterare
§9
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats väljer regionfullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vi röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
§ 10
Regionfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Regionfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden. Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska
behandlas som inte finns med i kungörelsen.
Regionfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Ärende som ej har tillkänngivits via kungörelsen, kan tas upp för beslut om detta
ställs under proposition och fullmäktige så beslutar.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 11
Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning de anmäler sig. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon
ledamot får ordet för replik eller genmäle.
Rätt till replik har samtliga tjänstgörande ledamöter enligt följande:
Första (1:a) replik: 2 minuter respektive, första (1:a) genmäle: 2 minuter.
Andra (2:a) replik: 1 minut respektive, andra (2:a) genmäle 1 minut.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hans anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
ajournera eller upplösa sammanträdet.

Övriga med yttranderätt vid sammanträdena
§ 12
Övriga som har rätt att delta i överläggningen är:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
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 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling av ett ärende
där nämndens verksamhetsområde berörs,
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
regionfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
 regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig om
lagligheten av allt som förekommer vid sammanträdena,
 fullmäktiges sekreterare får yttra sig om handläggningen av ärenden samt av
interpellationer och frågor. Sekreteraren får också yttra sig om lagligheten
av allt som förekommer vid sammanträdena.
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när regionfullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får delta i överläggningen, när regionfullmäktige behandlar ett ärende
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i styrelse, nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos Region Jönköpings län
för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att
lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

Yrkanden
§ 13
När regionfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte regionfullmäktige beslutar medge det
enhälligt.
Den ledamot som har framställt ett yrkande ska avge det skriftligen.
Yrkanden om bifall eller avslag behöver ej lämnas skriftligen.

Deltagande i beslut
§ 14
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, på grund av jäv eller
annan orsak och ska i god tid före handläggning av ärendet anmäla detta till
ordföranden.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i handläggning
och beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
§ 15
Omröstningspropositionen ska ha godkänts av fullmäktige, innan den genomförs.
Om någon ledamot begär, ska propositionsordningen inför en omröstning
presenteras skriftligen och vara tillgänglig för ledamöterna.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster via
omröstningsanläggning eller efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
Om en omröstning begärs, när fullmäktige förrättar ett val tillämpas
bestämmelserna på motsvarande sätt.
Valsedlar ska alltid finnas tillgängliga under sammanträdena i tillräckligt antal.
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig:
 om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
 om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses, eller
 om den i övrigt inte uppfyller det som har föreskrivits om valsedel enligt
ovan.
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Anteckningslistorna från öppna omröstningar och valsedlarna som har lämnats vid
slutna omröstningar ska förvaras på ett betryggande sätt, tills besluten har vunnit
laga kraft.
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Reservation
§ 16
En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot
beslutet. Reservationen ska anmälas och lämnas till sekreteraren innan
sammanträdet avslutas. En reservation är personlig.

Protokollsanteckning
Den ledamot som vill lämna en protokollsanteckning ska göra det skriftligen.
Underlag ska anmälas och lämnas till sekreteraren innan sammanträdet avslutas.

Motioner
§ 17
En motion:
 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
 får inte innehålla flera olika förslag inom skilda områden,
 väcks genom att den ges in till regionstyrelsens kansli, eller vid ett
sammanträde med regionfullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Regionstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni
och november.

Interpellationer
§ 18
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller
tjänstgörande ersättare vid aktuellt sammanträde.
Den ska ha inkommit till regionstyrelsens kansli senast fem vardagar före det
sammanträde med regionfullmäktige vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Mellanliggande dag före helgdag ej räknad.
När tidpunkten för inlämnande av interpellationer har gått ut:
 publiceras samtliga interpellationer på Region Jönköpings läns webbplats
 samtliga fullmäktigeledamöter får via mail kännedom om publiceringen
En interpellation ska rikta sig till ordföranden i regionstyrelsen, nämnd,
fullmäktigeberedning eller ett utskott.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
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En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och delges regionfullmäktiges
ledamöter senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i
kommunallagen, kapitel 10, §§1-9, får den ordförande till vilken interpellationen
har ställts överlämna till en av regionfullmäktige utsedd ledamot i företagets
styrelse att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet
eller inte.

Frågor
§ 19
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller tjänstgörande
ersättare. Den skall ha ett bestämt innehåll och den får vara försedd med en kort
inledande förklaring.
Den ska ha inkommit till regionstyrelsen kansli senast kl 09:00 sista vardagen före
sammanträdet, mellanliggande dag före helgdag ej räknad.
Vad som sägs i §18 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde
vid vilken den har ställts.
I övrigt gäller det som kommunallagen föreskriver i kapitel 5, §§59-64 avseende
interpellationer och frågor.

Beredning av ärenden
§ 20
Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.
Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en
annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.
Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.
Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, avgör regionstyrelsen hur de
ärenden som regionfullmäktige ska behandla ska beredas.
Regionstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
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På varje ordinarie sammanträde med regionfullmäktige ska redovisas de
regionfullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har
fattats.

Beredning av revisorernas budget
§ 21
Fullmäktiges ordförande bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas
budget.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
§ 22
Fullmäktiges ordförande bereder i samråd med vice ordförandena frågor och
ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Beredningen omfattar att:
 inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse
(eventuellt också i granskningsrapport från lekmannarevisor) samt över
revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks,
 lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag
till beslutsmotivering,
 lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad
anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till
motivering,
 lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering.

Justering av protokollet
§ 23
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Regionfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan regionfullmäktige justerar den.
Justering som verkställts av ordföranden och de utsedda justeringsmännen, sker
genom namnteckning på därför avsedd plats samt genom signum på varje sida av
protokollet.
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen
tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla.
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Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt kommunallagen,
kapitel 8 §§ 9-12. § KL.
Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet och finnas på den digitala
anslagstavlan.
Tillkännagivandet ska, om så är beslutat, även införas i de ortstidningar där
annonsering om sammanträde sker.

Sekreterare - expediering
§ 24
Regiondirektören utser efter samråd med regionfullmäktiges presidium
sekreteraren i regionfullmäktige. Sekreteraren för regionfullmäktiges protokoll
och biträder ordföranden.
Sekreteraren fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av arbetsordningen och
som regionfullmäktige eller ordföranden bestämmer.
Sekreteraren ansvarar för att utdrag ur protokollet tillställs de nämnder, andra
organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Fullständigt protokoll ska dock alltid skickas till ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige, regionstyrelsen, Region Jönköpings läns revisorer och
revisorsersättare.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar regionfullmäktiges
skrivelser och andra handlingar som upprättas i regionfullmäktiges namn, om inte
regionfullmäktige beslutar annat.

Valberedning
§ 25
På det första sammanträdet med nyvalda regionfullmäktige väljer
regionfullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen ska bestå av ordinarie ledamöter och ersättare från samtliga
partier i regionfullmäktige.
Bland ledamöterna väljer regionfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och
en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som regionfullmäktige
ska behandla med undantag av valen av regionfullmäktiges presidium.
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Regionfullmäktige kan dock besluta att förrätta även annat val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. För fattande av beslut i
valberedningen gäller bestämmelserna i kommunallagen, kapitel 5, §§53-57
i tillämpliga delar.

Fullmäktigeberedningar
§ 26
Regionfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.
Regionfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i
en särskild beredning samt mandattiden för denna.
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i
Kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
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