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Diarienummer

Regionfullmäktige §§146-162
Tid:

2018-12-04, kl 08:30-15:10

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

Närvarande:

Se § 147 och § 152

§146

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

§147

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

§148

Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Eva Nilsson (M) och Marcus Eskdahl (S) med
Anders Gustafsson (M) och Ann-Kristin Göransson (S) som
ersättare.

§149

Justering
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges
protokoll äger rum måndagen den 10 december, kl.15:30 i
Regionens hus.

§150

Val – ordförande och vice ordförande
Valberedningen
Diarienr: RJL 2018/2903
Beslut
Regionfullmäktige
 Utser Thomas Gustafsson (S) till ordförande i
Valberedningen samt,
 Utser Anders Bengtsson (M) till vice ordförande i
Valberedningen.
Sammanfattning
Regionfullmäktige förrättade val av valberedning vid
sammanträdet 2018-11-27. Vid dagens sammanträde förrättas val
av ordförande och vice ordförande till Valberedningen.
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S) föreslår Thomas Gustafsson (S) till
ordförande i Valberedningen.
Malin Wengholm (M) föreslår Anders Bengtsson (M) till vice
ordförande i Valberedningen.
Beslutsgång
På ordförandes fråga beslutar regionfullmäktige välja Thomas
Gustafsson (S) till ordförande samt Anders Bengtsson (M) till
vice ordförande i Valberedningen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
§151

Budget och verksamhetsplan 2019 med
flerårsplan 2020-2021
Diarienummer: RJL 2018/222
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar i enlighet med Koalition för Region Jönköpings
läns Budget och verksamhetsplan för 2019 med flerårsplan
2020-2021 inklusive bilagor.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Moderaterna reserverar sig till förmån för
eget budgetförslag.
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget budgetförslag.
Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för
eget budgetförslag.
Sammanfattning
Vid sammanträdet föreligger fyra förslag till Budget och
verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021 inklusive
bilagor:
 Alliansens (M, KD, C och L) tidigare förslag till budget –
vid sammanträdet nu benämnt Moderaternas förslag
 Koalitionens (S, MP, BA, KD, C, L) förslag till budget
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Sverigedemokraternas förslag till budget – ändringsförslag
på tidigare Alliansens förslag till budget
Vänsterpartiets förslag till budget– ändringsförslag på
tidigare Alliansens förslag till budget

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-12-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-11-06
 Protokollsutdrag styrelse 2018-10-23
 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2019 med
flerårsplan 2020-2021 inklusive bilagor
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) med flera, yrkar bifall till Moderaternas
förslag till Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan
2020-2021 inklusive bilagor.
Marcus Eskdahl (S), Maria Frisk (KD), Rune Backlund (C),
Jimmy Ekström (L), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Sibylla
Jämting (MP), med flera, yrkar bifall till Koalition för Region
Jönköpings läns förslag till Budget och verksamhetsplan 2019
med flerårsplan 2020-2021 inklusive bilagor.
Samuel Godrén (SD), med flera, yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till Budget och verksamhetsplan
2019 med flerårsplan 2020-2021 inklusive bilagor samt till
säryrkanden enligt bilaga 2.
Yrkar även vid sammanträdet att: Avdelning G vid Länssjukhuset
Ryhov inte ska läggas ned.
Anne Karlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
samt yrkar bifall till säryrkandet om stödstrumpor.
Agneta Lundberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag samt yrkar bifall till säryrkandet om bolagisering av
Qulturums verksamhet.
Mikael Ekvall (V) med flera, yrkar bifall till Vänsterpartiets
förslag till Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan
2020-2021 inklusive bilagor samt säryrkanden enligt bilaga 3.
Sign

PROTOKOLL

4(11)

Regionfullmäktige §§146-162
Tid:

2018-12-04, kl 08:30-15:10

Maria Frisk (KD) yrkar avslag på samtliga yrkanden från
Sverigedemokraterna.
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar budgetdebatten och redogör för
fortsatt handläggning där fyra kompletta budgetar kommer att
ställas under proposition, där fullmäktige efter budgetbeslut
kommer att pröva om säryrkanden får ställas.
Regionfullmäktige godkänner ovanstående handläggning.
På ordförandens fråga beslutar regionfullmäktige att bifalla
Koalition för Region Jönköpings läns budgetförslag.
Votering begärs.
Ordföranden ställer kontraproposition på de tre övriga
budgetförslagen och finner efter votering, bilaga 4,
voteringslista 1, och acklamation att Moderaternas budgetförslag
är motförslag till Koalitionens budgetförslag.
Votering genomförs, bilaga 5, voteringslista 2.
Regionfullmäktige beslutar bifalla Koalition för Region
Jönköpings läns förslag till Budget och verksamhetsplan 2019
med flerårsplan 2020-2021 inklusive bilagor och avslå övriga
yrkanden.
Regionfullmäktige beslutar efter votering, bilaga 6,
voteringslista 3, att avslå behandling av säryrkanden.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen samtliga nämnder
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi
§152

Närvaro
Ordföranden redovisar förändringar i närvarolistan i enlighet med,
bilaga 7.
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Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i
Jönköping
Diarienummer: RJL 2018/2425
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar införa allmän trafikplikt för den linjelagda
stadsbusstrafiken i Jönköping.
Sammanfattning
I juni 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att
upphandlas på nytt under hösten 2018 och slutföras under 2019.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.
Ärendet har beretts i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2018-10-16
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av
stadstrafiken i Jönköping daterad 2018-09-21
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret – regional utveckling
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§154
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Allmän trafikplikt inför upphandling av
busstrafik
Diarienummer: RJL 2018/2474
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar införa allmän trafikplikt för den linjelagda
busstrafiken på sträckan Jönköping–Bottnaryd–
Strängsered (Ulricehamn).
Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och
Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse
inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik
mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.
De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om
allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans
ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-UlricehamnJönköping.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal
med tillträdande trafikföretag tecknas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2018-10-16
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Överenskommelse om allmän trafikplikt
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret – regional utveckling
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Arbetsordning för Kommunalt forum
Diarienummer: RJL 2018/2964
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner arbetsordning för Kommunalt forum.
Sammanfattning
Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet
samverkansorgan, där ledningar för regionkommunen och
kommuner möts för information och dialog kring länets
utveckling. Inför ny mandatperiod föreslås en revidering av
tidigare arbetsordning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-11-13
 Tjänsteskrivelse 2018-11-09
 Arbetsordning för Kommunalt forum
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

§156

Regionrevisionen
Diarienummer: RJL 2018/2569
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer reglemente för regionrevisionen.
Sammanfattning
Inför mandatperiod 2019-2022 ska reglemente för
regionrevisionen fastställas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-10-15
 Reglemente för revisorerna 2018-10-08
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Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Parlamentariska nämnden
Regionledningskontoret – kansli
§157

Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen - revidering
Diarienummer: RJL 2018/2727
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner reviderat reglemente för Samverkansnämnden
för Sydöstra sjukvårdsregionen.
Sammanfattning
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen revideras med anledning av att Landstinget i
Kalmar län blir region, utvidgat uppdrag för nämnden om
regionala utvecklingsfrågor, revidering av nuvarande
samverkansavtal samt en del organisatoriska förändringar i
samband med nationell kunskapsstyrningsstruktur.
Föreslås även att ledamöterna ska ges möjlighet att deltaga på
distans.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-11-13
 Tjänsteskrivelse 2018-10-19
 Protokollsutdrag SVN 2018-09-28
 Reglemente för Samverkansnämnden
Beslutet skickas till
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret – kansli, folkhälsa sjukvård
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Kungörelse om sammanträden för Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2999
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar att regionfullmäktiges extra sammanträde den
18 december samt regionfullmäktiges första sammanträde
2019 i februari kallas i enlighet med nuvarande ordning,
d v s annonsering i Hallpressen och NU-tidningarna
samt att
 Regionfullmäktiges nya presidium härefter får komma
med förslag till hur annonsering fortsatt ska ske.
Sammanfattning
Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträden tillkännages på
Region Jönköpings läns digitala anslagstavla samt föreslås även
införas i Hallpressen samt NU-tidningarna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2018-11-20
 Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Beslutet skickas till
Regionfullmäktiges presidium
Regionledningskontoret – kansli

§159

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2018/2992
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade
motioner.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13
 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
§160

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna

§161

Valärenden
Diarienummer: RJL 2018/2990
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 8.
Beslutet skickas till
Berörda

§162

Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 15:10 samt
informerar om extrainsatt fullmäktigesammanträde
den 18 december.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Sign

PROTOKOLL

11(11)

Regionfullmäktige §§146-162
Tid:

2018-12-04, kl 08:30-15:10

Justeras

Håkan Sandgren (S)
Ålderspresident/ordförande

Eva Nilsson (M)

Marcus Eskdahl (S)

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