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Diarienummer

Regionfullmäktige §§115-138
Tid:

2018-11-06, kl 09:00-15:10

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

Närvarande:

Se §116

§115

Öppnande
Ålderspresident tillika ordförande Håkan Sandgren (S) hälsar
samtliga ledamöter välkomna till regionfullmäktige och ny
mandatperiod och förklarar sammanträdet för öppnat.

§116

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

§117

Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Anders Gustafsson (M) och Rachel De Basso (S) med
Gun Lusth (M) och Thomas Gustafsson (S) som ersättare.

§118

Justering
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges
protokoll äger rum tisdagen den 20 november, kl.15:30 i
Regionens hus.

§119

Behandling av budgetärende
Ordföranden informerar om överläggningar med
gruppledare/partiföreträdare avseende behandling av
budgetärendet. Ärendet föreslås utgå vid dagens sammanträde och
behandlas vid ett extrainsatt sammanträde den 27 november.
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner ordförandens förslag till behandling av
budgetärendet.

§120

Interpellation
Diarienummer: RJL 2018/207
Ordföranden redogör för inkommen interpellation, bilaga 2
 Sibylla Jämting (MP) – Försämrad psykosvård inte rätta
sättet att spara.
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Regionfullmäktige medger att interpellationen får framställas vid
dagens sammanträde. Interpellationen är ställd till ordförande i
nämnden för folkhälsa och sjukvård och kommer att besvaras
under sammanträdet.
§121

Val av valberedning
Diarienummer: RJL 2018/2903
Beslut
Regionfullmäktige
 Förrättar val av valberedning och ersättare för
mandatperioden 2018-2022 i enlighet med bilaga 3, samt
att Thomas Gustafsson (S) utses till sammankallande för
valberedningen.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har att välja valberedning och ersättare för
mandatperioden 2018-2022 enligt förslag, se bilaga 3.
Beslutsunderlag
 Nominerade ledamöter till valberedning 2018-2022,
se bilaga 3.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att det utses en sammankallande från det
största partiet i regionfullmäktige, samt att val av ordförande och
vice ordförande för valberedningen förrättas då övriga val för
mandatperioden genomförs.
Beslutsgång
Regionfullmäktige godkänner ordförandens förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
Berörda

§122

Granskning av delårsrapport 2018:2
Diarienummer: RJL 2018/231
Regionrevisionens ordförande, Göte Wahlström (S) redovisar
regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2018:2.
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Delårsrapport tertial 2:2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner delårsrapport tertial 2:2018.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09
 Tjänsteskrivelse 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2:2018
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Malin Wengholm (M), Maria Frisk (KD), Rune Backlund (C),
Jimmy Ekström (L), Martin Nedergaard-Hansen (BA) och
Samuel Godrén (SD) med flera yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag att godkänna delårsrapport 2:2018.
Marcus Eskdahl yrkar bifall till regionsstyrelsens förslag att
godkänna delårsrapport 2:2018 men vill till protokollet för
Socialdemokraterna lägga följande anteckning:
”Socialdemokraterna kan inte ställa sig bakom en neddragning
av vårdplatser inom psykiatrin. Vi vill se en utförlig utredning där
verksamhet och fackliga organisationer ingår kring arbetssätt
och framtida vårdplatsbehov inom psykiatrin”.
Mikael Ekvall och Sibylla Jämting yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag att godkänna delårsrapport 2:2018 samt
tillstyrker protokollsanteckningen från Socialdemokraterna.
Beslutsgång
Ordföranden godkänner att anteckningen läggs till protokollet.
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Regionfullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli
§124

Regionrevisionens budget för år 2019
Diarienummer: 2018/2692
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner en budgetram på 8 031 000 kronor för
regionrevisionens verksamhet för 2019.
Sammanfattning
Regionens revisorer föreslår i skrivelse, daterad 2018-08-29, att
regionfullmäktiges presidium tillstyrker en budgetram på
8 031 000 kronor för regionrevisionens verksamhet år 2019.
Regionfullmäktiges presidium tillstyrker regionrevisionens
framställan om en budgetram på 8 031 000 kronor för år 2019.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad
2018-10-25
 Framställan från regionrevisionen 2018-08-29
Beslutet skickas till
Regionrevisionen

§125

Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2018/717
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer arbetsordning för regionfullmäktige i enlighet
med regionstyrelsens förslag.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till arbetsordning
för regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till arbetsordning
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Rachel De Basso (S) 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.”.
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till
skrivning mot Rachel De Bassos yrkande avseende inkallelse av
ersättare. Finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med
föreliggande förslag och avslår yrkandet samt bifaller i övrigt
föreliggande förslag till arbetsordning.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§126

Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott
och beredningar
Diarienummer: RJL 2018/718
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott och
beredningar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till arbetsordning
för styrelse, nämnder, utskott och beredningar.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till arbetsordning
Beslutet skickas till
Styrelse och nämnder
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§127

Reglemente för regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2018/724
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer reglemente för regionstyrelsen i enlighet med
regionstyrelsens förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

§128

Reglemente för nämnd för folkhälsa och
sjukvård
Diarienummer: RJL 2018/720
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Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer reglemente för nämnd för folkhälsa och
sjukvård i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för
nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§129

Reglemente för nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö
Diarienummer: RJL 2018/721
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer reglemente för nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för
nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente
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Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§130

Reglemente för nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2018/719
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer reglemente för nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Miljöpartiet reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för
nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente
Yrkanden/förslag på sammanträdet
Miljöpartiet yrkar genom Sibylla Jämting en ändring under
rubriken nämndens uppgifter, första stycket – att ändra från
ekonomisk tillväxt till ekonomisk utveckling.
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och
avslag på Sibylla Jämtings yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till
skrivning mot Sibylla Jämtings yrkande avseende ändring till
ekonomisk utveckling. Finner att regionfullmäktige beslutar i
enlighet med regionstyrelsens förslag och avslår yrkandet.
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Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§131

Reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2018/723
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer reglemente för patientnämnden i enlighet med
regionstyrelsens förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för
patientnämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente
Beslutet skickas till
Patientnämnden
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

§132

Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2018/722
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer reglemente för parlamentariska nämnden i
enlighet med regionstyrelsens förslag.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för
parlamentariska nämnden.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Socialdemokraterna yrkar genom Rachel De Basso på att de större
partierna har ytterligare 1 ledamot + 1 ersättare i nämnden.
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och
avslag på Rachel De Bassos yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till
skrivning mot Rachel De Bassos yrkande på att de större partierna
har ytterligare 1 ledamot + 1 ersättare i nämnden. Finner att
regionfullmäktige avslår yrkandet och beslutar enligt
regionstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§133

Reviderat KomHem-avtal
Diarienummer: RJL2018/1556
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner reviderat KomHem-avtal.
Sammanfattning
KomHem-avtal, undertecknat i maj 2012 sades upp av
kommunerna hösten 2017. Föreligger nytt förslag på avtal där
några ändringar gjorts.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård
2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18
 Förslag till reviderat KomHem-avtal 2018-06-14
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till avtal.
Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård
§134

Fördelning av inkommen granskning
Följande granskning remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Granskning av Delårsrapport 2018:2
Dnr: RJL 2018/2762

§135

Fördelning av inkommen motion
Följande motion remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy
Dnr: RJL 2018/2817

§136

Svar på interpellation
Interpellation besvaras.

§137

Entledigande av ledamöter
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar att entlediga ledamöter i enlighet med
föreliggande förslag, se bilaga 4.
Beslutsunderlag
 Sammanställning av begärda entlediganden, se bilaga 4.
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Beslutet skickas till
Berörda
§138

Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 15:10 samt
inbjuder samtliga ledamöter till kvällens middag på Spira.
Vid middagen kommer avgående fullmäktigeledamöter att
avtackas, dessutom genomförs utdelning av kultur- och
arbetsstipendier.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Sandgren (S)
Ålderspresident/ordförande

Anders Gustafsson (M) Thomas Gustafsson (S)

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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