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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 84-98 

Tid: 2018-08-28 kl. 08:30-11:15 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Se § 85 

  

§84 Öppnande 
Ordföranden inleder sammanträdet med några minnesord och en 

tyst minut efter Håkan Janssons bortgång. Därefter hälsas 

samtliga ledamöter välkomna och sammanträdet förklaras öppnat. 

§85  Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§86  Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Per Hansson (L) och Mikael Ekvall (V) och som ersättare Jimmy 

Ekström (L) och Elisabeth Töre (V). 

§87  Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 11 september, kl.15:30 i 

Regionens hus. 

§88  Interpellationer  
Diarienummer: RJL 2018/207 

 

Ordföranden redogör för inkomna interpellationer, bilaga 2 

1. Sibylla Jämting (MP) - Blev det någon besparing? 

2. Erik Hugander (MP) - Kom ner på marken moderaterna! 

 

Regionfullmäktige medger att interpellation 1 får framställas, vid 

dagens sammanträde.  

Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande och 

kommer att besvaras under sammanträdet.  

 

Ordföranden meddelar att interpellation nr 2 inte får framställas 

då den strider mot kommunallagen. 
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§89  Arvodesregler för förtroendevalda inom Region 
Jönköpings län 2019-2022 
Diarienummer: RJL 2018/1288 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Fastställer föreliggande arvodesregler för förtroendevalda 

inom Region Jönköpings län med föreslagna ändringar 

enligt följande: 

 Arvodering av delarvoderade regionråd – 60 % 

 Fast del av partianslag – 2 % med resterande 

mandatfördelat 

 Ordförande i upphandlings- och personaldelegation - 

ska vara hel- eller delarvoderat regionråd 

 De som har ett årsarvode på 40 % har rätt till 

sammanträdesersättning för styrelse och fullmäktige 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod ska beslut om nytt arvodesreglemente för 

förtroendevalda tas av regionfullmäktige. Parlamentariska 

nämnden har lämnat förslag till arvodesreglemente.  

Föreligger justerat arvodesreglemente efter regionfullmäktiges 

beslut om politisk organisation 2018-06-19.    

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-08-14 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-08-13 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-06-25 

 Justerat arvodesreglemente efter regionfullmäktiges beslut 

2018-06-19 

 Protokollsutdrag samt förslag till arvodesreglemente från 

parlamentariska nämnden 2018-06-05 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med 

förtydligande om att de som har ett årsarvode på 40 % har rätt till 

sammanträdesersättning för styrelse och fullmäktige. 

 

Carina Ödebrink (S) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt 

lämnar följande ändringsyrkande ”att ordföranden i 

upphandlings- och personaldelegation inte bör vara 

heltidarvoderat regionråd men däremot vara ledamot i 

regionstyrelsen”. 

 

Sibylla Jämting (MP) för Miljöpartiet och Mikel Ekvall (V) för 

Vänsterpartiet meddelar att man inte kommer att delta i beslutet. 

 

Per Svenhall (-) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

 

Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Per 

Svenhalls förslag om avslag, och finner att regionfullmäktige 

beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande  

voteringsproposition och utfall: 

 

JA för bifall till föreliggande förslag röstar 71 ledamöter. 

NEJ för bifall till Per Svenhalls förslag om avslag, röstar 2 

ledamöter. 

Avstår gör 7 ledamöter. 

Bilaga 3: voteringslista nr 1. 

 

Regionfullmäktige beslutar således fastställa föreliggande 

arvodesregler med föreslagna ändringar. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 
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§90  Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
Diarienummer: RJL 2018/1308 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Fastställer omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda sidan 1-9 i enlighet med föreliggande 

förslag tillika parlamentariska nämndens förslag.  

Reservationer  

Samtliga ledamöter för miljöpartiet reservera sig till förmån för 

eget yrkande. 

Per Svenhall (-) och Morgan Malmborg (-) reserverar sig till 

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Förslag till omställningsstöd enligt OPF-KL för förtroendevalda i 

Region Jönköpings län har tagits fram av parlamentariska 

nämnden för beslut av regionfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-08-14 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25 

 Protokollsutdrag samt förslag från parlamentariska 

nämnden 2018-05-28 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Sibylla Jämting (MP) med instämande av Erik Hugander (MP) 

yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand 

föreslås att paragraf 4 skrivs om enligt följande ändringsförslag: 

"Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent 

av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års 

sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett 

ekonomiskt omställningsstöd på 2 månader. Ekonomiskt 

omställningsstöd utges i högst 2 år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under 
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de första 16 månaderna och med 60 procent resterande 8 

månader.  Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den 

förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 

landstinget/regionen som längst till och med kalendermånaden 

innan den förtroendevalde fyller 65 år. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet 

från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. 

Utbetalning av omställningsstöd samordnas med 

förvärvsinkomster. Försäkran om egen aktivitet i syfte att hitta 

annan försörjning samt uppgift om eventuell inkomst inlämnas i 

samband med ansökan, därefter vid förändring eller på begäran. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller 

landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller 

regeringen." 
 

Morgan Malmborg (-) yrkar avslag på hela förslaget. 
 

Malin Wengholm (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om 

att fastställa omställningsstöd och pension för förtroendevalda. 
 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att regionfullmäktige efter votering, avslår 

Sibylla Jämtings (MP) yrkande om återremiss och att 

regionfullmäktige därmed avgör ärendet idag. Bilaga 4, 

voteringslista nr 2.  
 

Därefter ställer ordföranden regionstyrelsens förslag mot Morgan 

Malmborgs (-) förslag om avslag och finner regionstyrelsens 

förslag antaget. 
 

Slutligen ställer ordföranden regionstyrelsens förslag mot Sibylla 

Jämtings (MP) ändringsyrkande och finner efter votering 

regionstyrelsens ursprungliga förslag antaget. 

Bilaga 5, voteringslista nr 3. 

 

Regionfullmäktige beslutar således i enlighet med 

regionstyrelsens förslag att fastställa omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda. 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

§91  Regional transportplan för Jönköpings län 
2018-2029 
Diarienummer: RJL 2017/2564, 1005 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande förslag till Regional transportplan 

för Jönköpings län 2018-2029. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter inom Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning  

I mars 2017 fick Region Jönköpings län i uppdrag av regeringen 

att ta fram förslag till en regional transportplan för Jönköpings län 

för perioden 2018-2029. Planen har varit på remiss i länet och i 

juni 2018 togs beslut för den nationella 

transportinfrastrukturplanen 2018-2029. Den ekonomiska ramen 

uppgår till 1,38 miljarder kronor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25 

 Tjänsteskrivelse 2018-06-20 

 Regional transportplan 2018-2029  

 Protokollsutdrag från nämnd för trafik, infrastruktur och 

miljö 2018-01-23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S) Mikael Ekvall (V), 

Per Hansson (L), Irene Oskarsson (KD), Carina Ödebrink (S), 

Niclas Palmgren (M) och Eva Nilsson (M) yrkar bifall till 

föreliggande förslag.  

 

Erik Hugander (MP) med instämmande av Sibylla Jämting (MP) 

lämnar ändringsyrkande till förslaget enligt bilaga 6. 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

Näringsdepartementet 

§92  Granskning av IT- säkerhet i Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/935 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Anmäler regionstyrelsens svar till regionrevisionen enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse.  

 

Sammanfattning  
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende Region 

Jönköpings läns arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet 

för vårdinformationssystemet Cosmic med inriktning på dess 

integration till rapportverktyget Diver. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att IT- och 

informationssäkerhetsarbetet inom Cosmic och dess integration 

till Diver i allt väsentligt är fungerande men lämnar några 

rekommendationer.  

  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-08-14 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25 

 Tjänsteskrivelse 2018-05-02 – svar på granskningsrapport 

 Missiv och granskningsrapport 2018-03-26 

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 

§93  Granskning av årsredovisning 2017 
Diarienummer: RJL 2018/936 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Anmäler regionstyrelsens svar till regionrevisionen enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse.  
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Sammanfattning  

Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av 

årsredovisning 2017. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i 

allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning och 

rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka 

åtgärder som regionstyrelse och nämnder planerar utifrån 

revisorernas rekommendationer samt frågor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-08-14 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25 

 Tjänsteskrivelse 2018-06-15 – svar på granskningsrapport 

 Missiv och granskningsrapport 2018-03-26 

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 

§94  Fördelning av inkomna motioner 
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 

handläggning/åtgärd: 

 RJL 2018/1872 Motion - Generalplan för våra tre 

akutsjukhus 

 RJL 2018/1991 Motion - Prioritera psykvården 

 RJL 2018/1992 Motion - Stoppa bidragen till Pride 

 RJL 2018/1993 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus 

 RJL 2018/2083 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi 

måste börja resa hållbart NU 

§95  Fördelning av inkomna granskningar 
Ordföranden redovisar inkommen granskning och fördelar denna 

enligt följande: 

 

 RJL 2018/1674 Granskning av processen för 

bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet.  

 

Till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

att senast 1 november 2018 svara på vilka åtgärder som 

kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och 

revisorernas rekommendationer. 
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§96  Svar på interpellationer  
Interpellation besvaras. 

§97  Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 7. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§98  Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl.11.15. 

Eftermiddagen avslutas med att regionfullmäktiges ledamöter gör 

studiebesök i Vaggeryds kommun.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Ordförande 

Per Hansson (L) Mikael Ekvall (V) 

 
 

Protokollet är justerat 2018-09-11 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Strand  

 


