PROTOKOLL
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Diarienummer

Regionfullmäktige §§ 144-161
Tid:

2017-12-05, kl. 09.00-12:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

Närvarande:

Se § 145

§144

Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens
sammanträde och förklarar sammanträdet för öppnat.

§145

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

§146

Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Bengt Petersson (C) och Lars-Uno Olausson (S) med
Helena Stålhammar (C) och Kjell Ekelund (S) som ersättare.

§147

Justering
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges
protokoll äger rum tisdagen den 19 december, kl. 15:30 i
Regionens hus.

§148

Interpellationer och frågor
Till dagens sammanträde har inga interpellationer eller frågor
lämnats in.

§149

Budget och verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan för 2019-2020
Diarienummer: RJL 2017/83
Beslut
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag
att
1. Godkänna kompletteringar i budget- och verksamhetsplan
2018 med flerårsplan 2019-2020 samt bilagor.
2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag
till fördelning av de återstående riktade statsbidragen.
Regionfullmäktige noterar även
3. Att Vänsterpartiets yrkande avseende vårdadministratörer
bifölls vid regionfullmäktiges sammanträde i november.
Sign

PROTOKOLL

2(9)

Regionfullmäktige §§ 144-161
Tid:

2017-12-05, kl. 09.00-12:00

Sammanfattning
Förslag till kompletteringar i budget- och verksamhetsplan 2018
med flerårsplan 2019-2020 samt bilagor föreläggs
regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-12-04
 Missiv 2017-12-01
 Budget- och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 20192020 samt bilagor
 Avsiktsförklaring, bilaga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till
beslut.
Carina Ödebrink yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut,
där punkt 2 blir svar på yrkande om återremiss.
Mikael Ekvall vill till protokollet göra en anteckning vilket
godkänns av ordföranden, bilaga 2. Yrkar även att Vänsterpartiets
budgetförslag biläggs handlingarna, vilket bifalles, bilaga 3.
Sibylla Jämting yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Vill till
protokollet göra en anteckning från Miljöpartiet vilket godkänns
av ordföranden, bilaga 4.
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med
regionstyrelsens förslag samt att regionfullmäktige noterar att
Vänsterpartiets yrkande om vårdadministratörer beviljades vid
sammanträdet den 7-8 november.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi
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§150
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Försäljning av Läkaren 2 och Läkaren 4 Mossle-området i Värnamo
Diarienummer: RJL 2015/1874
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner försäljning av fastigheterna Värnamo Läkaren
2 och Värnamo Läkaren 4 till Specialfastigheter AB för 35
miljoner kronor.
Sammanfattning
Region Jönköpings län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 4
i Värnamo. Lokalerna hyrs till stor del ut till Statens
Institutionsstyrelse och Värnamo kommun. En mindre del av
lokalerna används för Region Jönköpings läns egen verksamhet.
Förvaltningen har sedan 2013 haft ett uppdrag att förbereda en
försäljning av fastigheterna. Förslaget är att försäljning sker till
Specialfastigheter AB och att Region Jönköpings län hyr de
byggnader på fastigheterna som behövs för egen verksamhet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-03
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service/Regionfastigheter

§151

Nybyggnad av häststall Riddersberg
Diarienummer: RJL 2017/3071
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner nybyggnad av häststall i Riddersberg, Tenhult
till en kostnad på maximalt 28 500 000 kronor.
Sammanfattning
En nybyggnation av häststall föreslås på Tenhults
naturbruksgymnasiums hästanläggning Riddersberg, Tenhult.
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Nuvarande stallbyggnad är i dåligt skick, sliten och omodernt
utformad vilket medför arbetsmiljöproblem för både personal och
elever. Nybyggnad av häststall föreslås till en kostnad på maximalt
28 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-03
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service/Regionfastigheter
§152

Komplettering – Regionalt
trafikförsörjningsprogram –
Transportsstyrelsens granskning
Diarienummer: RJL 2017/2566
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner kompletteringen av Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län.
Sammanfattning
Med anledning av att Transportstyrelsen år 2017 genomfört
granskning av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings
län har ett antal önskemål om förtydliganden inkommit från
Transportstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från TIM 2017-10-10
 Protokollsutdrag från TIMs presidium 2017-09-27
 Tjänsteskrivelse 2017-09-18
 Bilaga – kompletteringar Regionalt
trafikförsörjningsprogram
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Beslutet skickas till
Transportstyrelsen
Regionledningskontoret – regional utveckling
§153

Avtal – Sverigeförhandlingen 2017
Diarienummer: RJL 2017/749
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner avtal med Sverigeförhandlingen med följande
ståndpunkter vilka inte har beaktats i avtalet:
1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings
län skall ges plats i projektstyrelse §10.11.
2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds
för respektive etapp.
3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till
befintlig station i Jönköping, Tranås och Värnamo
tydligt framgå.
Reservation
Morgan Malmborg och Per Svenhall till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda
stationskommuner på respektive delsträcka fått avtalsförslag från
Sverigeförhandlingen. De undertecknade avtalen utgör del av
Sverigeförhandlingens slutredovisning, som skall lämnas till
regeringen senast den 31/12 2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från TIM 2017-11-21
 Protokollsutdrag från TIMs presidium 2017-11-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12
 Avtal från Sverigeförhandlingen
 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1
och 2
 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga
1 och 2
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund, Niklas Palmgren, Jeanette Söderström, Carina
Ödebrink, Per Hansson, Raymond Pettersson, Thomas Bäuml,
Mikael Ekvall samt Malin Wengholm yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag till beslut.
Morgan Malmborg yrkar avslag till regionstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag mot
Morgan Malmborgs avslagsyrkande och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Sverigeförhandlingen
Regionledningskontoret – regional utveckling
§154

Revidering av reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2017/3032
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer reviderat reglemente för patientnämnden.
Sammanfattning
Ny lag om stöd vid klagomål för hälso- och sjukvården träder i
kraft 2018-01-01. I samband med detta görs en översyn och
anpassning av patientnämndens reglemente. Parlamentariska
nämnden har berett ärendet och föreslår fullmäktige fastställa
reviderat reglemente.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden
2017-11-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09
 Reglemente för patientnämnden daterad 2017-10-04, 2017119A
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ragnwald Ahlnér yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Beslutet skickas till
Patientnämnden
Regionledningskontoret – kansli
§155

Hantering av beslutade reglementen och
arbetsordningar med anledning av den nya
kommunallagen
Diarienummer: RJL 2017/3031
Beslut
Regionfullmäktige
 Följer de förändringar som ny Kommunallag föreskriver att
gälla tillsammans med redan beslutade reglementen och
arbetsordningar för fullmäktige, nämnder och styrelse, tills
beslut tagits om nya reglementen och arbetsordningar inför
ny mandatperiod.
Sammanfattning
Ny Kommunallag träder ikraft 2018-01-01 och innebär
förändringar som påverkar beslutade reglementen och
arbetsordningar för den politiska organisationen. Lagen innebär
även praktiska förändringar med införande av digital anslagstavla
och en förstärkt serviceskyldighet till medborgarna samt möjlighet
att närvara i fullmäktiges sammanträden på distans.
Parlamentariska nämnden har berett ärendet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden
2017-11-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
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Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2017/3180
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade motioner.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-14
 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - kansli

§157

Anmälningsärenden
Till dagens sammanträde har inga anmälningsärenden lämnats in.

§158

Valärenden
Beslut
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens
förslag.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 5.
Beslutet skickas till
Berörda

§159

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 10:30 till 11:15 då sammanträdet
återupptas.
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Folkhälsopris 2017
Årets folkhälsopris tilldelas Värnamo hälsocenter med följande
motivering:
”Att förändra sina dagliga vanor kan ge stora hälsoeffekter på
sikt. Värnamo hälsocenter har i sömlös samverkan skapat en
mötesplats där tillsammans är ledordet, för att hitta individuella
vägar till hälsosamma val när det gäller mat, motion och sömn
och för att skapa balans i tillvaron. De visar att även små
förändringar kan göra stor skillnad på riktigt”.

§161

Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 12:00.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Bengt Petersson (C)

Lars-Uno Olausson (S)

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