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Regionfullmäktige §§ 65-81
Tid:

2015-06-16, kl 09:00-17:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Se § 67
Vid handläggning av hela § 73 se separat lista över
tjänstgörande ersättare, bilaga 6

§ 65

Årets banbrytare – vinnare av Guldskalpellen
Fysioterapeuten Kristina Areskoug-Josefsson vid Värnamo sjukhus,
blev ”Årets banbrytare” i samband med utdelningen av utmärkelsen
Guldskalpellen. Vid regionfullmäktiges sammanträde ges en
redovisning kring forskningsprojektet.

§ 66

Öppnande
Regionfullmäktiges ordförande förklarar med ett hälsningstal
regionfullmäktiges sammanträde för öppnat.

§ 67

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

§ 68

Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Arne Ekegren, M och Berry Lilja, S med
Gun Lusth, M och Lars-Uno Olausson, S som ersättare.

§ 69

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

Interpellationer
§ 70
RJL2015 Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas,
se bilaga 2:
/99
1. Maria Hörnsten, S – Varför har inte Region Jönköpings län
feriepraktik/jobb?
2. Annica Nordqvist, MP – Angående barnbokslut 2014, Region
Jönköpings län
3. Carina Ödebrink, S – Ska personalpolicyn i Region Jönköpings
län ge möjlighet till samvetsfrihet?
Ovanstående interpellationer är ställda till regionsstyrelsens
ordförande och till ordförande i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
och kommer att besvaras vid dagens sammanträde.
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Fråga
§ 71
RJL2015 Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas, se bilaga
3:
/100
 Marcus Eskdahl, S – Grön rehabilitering
Frågan är ställd till regionsstyrelsens ordförande och kommer att
besvaras vid dagens sammanträde.
Regionfullmäktige beslutar efter votering, voteringslista 1, bilaga 4
att följande fråga får framställas till regionstyrelsens ordförande:


Carina Ödebrink, S - Är upphandling av bemanningsavtalen
för sjuksköterskor gjorda i enlighet med regionens policy och
riktlinjer?

Delårsrapport 2015:1
§ 72
RJL2015 Beslut
Regionfullmäktige beslutar
/1091
 avslå Carina Ödebrinks tilläggsyrkande
 godkänna delårsrapport 2015:1.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till att avslå
tilläggsyrkandet.
Sammanfattning
För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som
beslutats i budget och flerårsplan har regionfullmäktige i budget 2015
genom direktiv till regionstyrelsen begärt en återrapportering till
fullmäktige. Detta ska ske genom två delårsrapporter (tertial 1 och 2)
samt i årsredovisning.
Regionstyrelsen överlämnar härmed delårsrapport 1 för år 2015.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-01
 Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2015-06-09.
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Jansson, Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Henriksson,
Mikael Ekvall, Samuel Godrén samt Annica Nordqvist med flera yrkar
bifall till föreliggande delårsrapport.
Carina Ödebrink yrkar bifall till föreliggande delårsrapport samt yrkar
på samma anteckning till protokollet som från regionstyrelsen
2015-06-09. Yrkar även på ett tillägg avseende styrelse och nämnders
ansvar vad gäller balans i budget och att Kommunallag och
regionfullmäktiges beslut ska följas. I tilläggsyrkandet instämmer
Marcus Eskdahl och Berry Lilja med flera.
Beslutsgång
Ordföranden bifaller protokollsanteckning samt ställer proposition på
om tilläggsyrkande ska antas eller avslås.
Regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet efter votering och med
ordförandes utslagsröst med motiveringen att man ej behöver yrka på
att Kommunallag och regionfullmäktigebeslut ska följas. Detta gäller
alltid och behöver inte påpekas i tilläggsyrkanden, voteringslista 2,
bilaga 5.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/Ekonomi

Revisionsberättelse för år 2014 – Ansvarsfrihet
§ 73
RJL2015 Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
/1065
 landstingsstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
(se tjänstgörande ersättare bilaga 6)


patientnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Ragnwald Ahlnér,
Bertil Nilsson och Desirée Törnqvist.



Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Magnus Lagerqvist,
Eva Lundemo, Jonas Magnusson, Eva Nilsson, Per Svenhall,
Kjell Ekelund, Anders Gustafsson och Annika Hansson.
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Marianne Andersson,
Lis Melin, Arne Ekegren, Bengt Petersson, Evaggelos Tottas,
Desirée Törnqvist och Lena Persson.



Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Anders Bengtsson,
Carina Bardh, Pernilla Mårtensson, Annki Stark, Samuel
Godrén och Jeanette Söderström.



Allmänpolitiska utskottet och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Per Hansson, Håkan
Sandgren, Kjell Ekelund, Maria Hörnsten, Annika Hansson,
Urban Persson, Eva Eliasson, Anders Gustafsson, Mikael
Ekvall och Jeanette Söderström.



Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Regionfullmäktige beslutar även att
 inte rikta någon anmärkning mot 2014 års landstingsstyrelse,
däremot noteras revisionens anmärkning mot
landstingsstyrelsen beträffande otillräcklig beredning av
reglementen och bestämmelser för politiska organ inom
Region Jönköpings län,


det förutsätts att de felaktigheter som revisionen har påpekat
tillrättaläggs.

Sammanfattning
Revisorerna lägger fram revisionsberättelse för år 2014.
I revisionsberättelse för år 2014 riktar revisorerna en anmärkning mot
2014 års landstingsstyrelse för otillräcklig och bristfällig beredning av
reglementen och bestämmelser för politiska organ i
Region Jönköpings län. Fullmäktiges presidium har berett frågan
2015-06-08.
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Beslutsunderlag
 Revisionsberättelse för år 2014
 Beslutsförslag från regionfullmäktiges ordförande
 Förklaring angående revisionsanmärkning
 Protokoll från regionfullmäktiges presidium 2015-06-08
Yrkanden
Regionfullmäktiges ordförande yrkar bifall till eget yrkande lydande:
 att det inte riktas någon anmärkning mot 2014 års
landstingsstyrelse men att regionfullmäktige noterar
revisionens anmärkning mot landstingsstyrelsen beträffande
otillräcklig beredning av reglementen och bestämmelser för
politiska organ inom Region Jönköpings län samt,
 att det förutsätts att de felaktigheter som revisionen har påpekat
tillrättaläggs.
I ovanstående yrkande instämmer Anders Wilander, Mattias Ingesson,
Per Hansson samt för hela centergruppen yrkar Lennart Bogren bifall
till ordförandes yrkanden.
Regionfullmäktiges 1:e vice ordförande yrkar avslag på ordförandes
första att-sats med bifall till revisionens yrkande om anmärkning.
Bifall till ordförandes 2:a att-sats. I dessa båda yrkanden instämmer
Berry Lilja och Erik Hugander.
Beslutsgång
På ordförandes fråga så beslutas ansvarsfrihet för samtliga ovan
rubricerade organ.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande mot Håkan Sandgrens
yrkande avseende anmärkning och finner att regionfullmäktige efter
votering med följande voteringsproposition:
JA för ordförandes förslag – röstar 43 ledamöter
NEJ för 1:e vice ordförandes förslag – 36 ledamöter
Två ledamöter är frånvarande, voteringslista 3, bilaga 7.
beslutar att inte rikta anmärkning mot 2014 års landstingsstyrelse, men
att det förutsätts att de felaktigheter som revisionen har påpekat
tillrättaläggs.
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Beslutet skickas till
Revisionen
Regionledningskontoret
§ 74

Svar på interpellationer och frågor
Interpellationer och frågor besvaras.

§ 75
LJ2014
/1522

Årsredovisning 2014
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Godkänna föreliggande årsredovisning
 Årets resultat 334 miljoner kronor tillförs eget kapital
Sammanfattning
Ärendet återupptas från fullmäktiges sammanträde 2015-03-31, med
redovisning av förslag till årsredovisning för 2014. I denna redovisas
hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts.
72 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Landstingets finansiella
resultat 334 miljoner kronor finansierar fullt ut 2014 års investeringar
varför mål om finansiell långsiktighet och uthållighet uppnås.
Regionstyrelsen bedömer att verksamheten kännetecknas av god
hushållning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03
 Regionsstyrelsens protokoll 2015-03-17
 Regionfullmäktiges protokoll 2015-03-31
Yrkanden/förslag till beslut i ärendet
Håkan Jansson, Carina Ödebrink, Helena Stålhammar och Anna-Karin
Yngvesson yrkar bifall till årsredovisningen.

Maria Frisk vill till protokollet ha antecknat att en redovisning ska ges
till fullmäktige avseende arbetet med barnfrågor, etablering av
familjecentraler m m.
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Bildande av kommunalförbund för svenskt
§ 76
RJL2015 ambulansflyg
/939
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Bilda kommunalförbund tillsammans med övriga
landsting/regioner i Sverige.
 Godkänna förslag till förbundsordning.
 Godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och
Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och
att Västerbottens läns landsting därefter tecknar
samverkansavtal med berörda landsting.
 Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till
förbundets förfogande.
 Uppdra till Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen att utse en ledamot samt en ersättare till
förbundsstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunalförbund föreslås bildas för svenskt ambulansflyg för att
administrera och sköta uppdraget med
ambulansflygplansverksamheten samt överta befintliga
samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten läns
landsting från den 1 januari 2016.
Landstingsstyrelsen godkände 2014-09-09 remiss om bildande av
kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Mindre justeringar är
gjorda men påverkar inte tidigare beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-05-13
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-06-09
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret/Folkhälsa sjukvård
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Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom
§ 77
RJL2015 områden folkhälsa, utbildning och kultur
/60
Beslut
Regionfullmäktige beslutar





Fastställa föreliggande förslag till policy och riktlinjer för
bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur
Uppdra till regionstyrelsen att inför 2016, om behov föreligger,
göra ändringar i regelverket för bidrag till politiska
ungdomsorganisationer.
Att uppföljning och utvärdering av riktlinjerna genomförs
inför ny mandatperiod 2018.
Att under rubriken projektbidrag och i styckets första mening
stryks orden: till exempel.

Sammanfattning
Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och
föreningar fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-06-10, § 62.
Regelverket har därefter varit föremål för viss förändring när det gäller
bidrag inom kulturområdet. Nuvarande regelverk i övrigt har
tillämpats i sex år och över tid har det framkommit behov av att göra
vissa förändringar.
För bidrag till politiska ungdomsorganisationer pågår en diskussion
som innebär att förslag till förändringar i här redovisat regelverk kan
komma att redovisas senare.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-26
 Regionstyrelsens protokoll 2015-06-09
Yrkande/förslag vid sammanträdet
För Socialdemokraterna yrkar Carina Ödebrink följande:

Sidan 4: Stryk meningen under punkten kulturbidrag som börjar:
Nämnd kan genom delegationsbeslut överlåta osv…..
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Sidan 6: Tillägg: När det gäller bidrag för organisationens kostnader
för samverkan med regionen ska det beaktas att frågan om arvoden för
föreningarnas ledamöter i brukarrådet ännu inte är fastställd.
Sidan 7: Bidrag till studiedistrikt. Under bidragskonstruktion och
fördelning, andra punktsatsen: Stryk sista meningen som börjar:
studietimmar för samarbetsprojekt osv.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Socialdemokraternas förslag
Ordföranden finner att regionfullmäktige efter votering med följande
voteringsproposition:
JA för regionsstyrelsens förslag – röstar 41 ledamöter
NEJ för Socialdemokraternas förslag – röstar 35 ledamöter
Fem ledamöter är frånvarande, voteringslista 4, bilaga 8.
bifaller regionstyrelsens förslag och avslår Socialdemokraternas
förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/Ekonomi och Folkhälsa sjukvård

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
§ 78
RJL2015 Beslut
Regionfullmäktige beslutar
/1124
 Godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner.
Sammanfattning
Redovisning enligt bilaga över inkomna icke slutbehandlade motioner.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-21
 Regionstyrelsens protokoll 2015-06-09
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret/Kansli
§ 79

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 80

Valärenden
Beslut
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 9.
Beslutet skickas till
Berörda

§ 81

Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 17:20.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén, M
Ordförande

Arne Ekegren, M

Berry Lilja, S

Ordd
Protokollet är justerat 2015-06-30 och justeringen är tillkännagiven på
Regionens anslagstavla samma dag.
Lena Sandqvist
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