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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 69-83 

Tid: 2018-06-19, kl 09:00-17:30 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Se §70 

  

§69 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. 

§70 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§71 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Anders Bengtsson (M) och Anders Berglund (S) och som 

ersättare  Lis Melin (M) och Eva Eliasson (S). 

§72 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 3 juli, kl.15:30 i Regionens hus. 

§73 Interpellationer och frågor  
Diarienummer: RJL 2018/207, RJL 2018/779 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får 

framställas, bilaga 2: 

 

1. Marcus Eskdahl (S) – Översyn av sjukresor 

2. Sibylla Jämting (MP) – Vad hände med utredningen om 

palliativa gästhem? 

 

Interpellationerna är ställda till ordföranden i nämnden för trafik, 

infrastruktur och miljö samt till ordföranden i nämnden för 

folkhälsa och sjukvård. Interpellationerna kommer att besvaras 

vid dagens sammanträde.  

 

Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas, 

bilaga 2: 

 

1. Erik Hugander (MP) – Avgiftsfri kollektivtrafik för alla 

ungdomar i sommar? 
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Frågan är ställd till ordföranden i nämnden för trafik, infrastruktur 

och miljö. Frågan kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§74 Säkerhetsutbildning för förtroendevalda 
Agneta Blom från Sveriges Kommuner och Landsting ger 

information om säkerhet för förtroendevalda. 

§75 Regionrevisionen informerar  
Regionrevisionens ordförande, Göte Wahlström informerar om 

revisionsplan för 2018. 

§76 Tertialrapport 1 per april 2018 
Diarienummer: RJL 2018/231 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Godkänner tertialrapport 1 per april 2018.  

 

Sammanfattning 

Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska en 

tertialrapport lämnas efter april. I tertialrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, ekonomisk 

uppföljning per april samt helårsprognos.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12 

 Protokollsutdrag nämnderna FS och TIM 2018-06-05, 

samt ANA 2018-06-07 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29 

 Tjänsteskrivelse 2018-05-28 

 Tertialrapport 1 per april 2018 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid ärendets behandling yrkar Malin Wengholm, Carina 

Ödebrink, Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Ekström, Samuel 

Godrén med flera bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 

Regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  
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Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – ekonomi 

§77 Svar på interpellationer och fråga 
Interpellationer och fråga besvaras. 

§78 Årsredovisning för Samordningsförbunden 
2018 
Diarienummer: RJL 2018/2756 

 

Vid behandling av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden deltar ej följande ledamöter p g a jäv:  

Nils-Erik Emme och Ann-Kristine Göransson. 

 

Vid behandling av ansvarsfrihet för Finnvedens 

Samordningsförbund deltar ej följande ledamöter p g a jäv:  

Bengt Petersson, Britt Johansson och Eva Eliasson.  

 

Vid behandling av ansvarsfrihet för Höglandets 

Samordningsförbund deltar ej följande ledamöter p g a jäv:  

Helena Stålhammar och Carina Bardh.  

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

 Beviljar styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

 Beviljar styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

 

Sammanfattning  

De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings 

län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar 

och revisionsberättelser för år 2017. Frågan om ansvarsfrihet för 

respektive styrelse ska prövas av förbundsmedlemmarna var för 

sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår att revisorerna 

för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 

2017. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29 

 Tjänsteskrivelse 2018-05-14 

 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2017 för de tre 

samordningsförbunden i länet  

 

Beslutet skickas till  

Samordningsförbunden  

Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa sjukvård 

§ 79 Politisk organisation för mandatperioden 2019-
2022 
Diarienummer: RJL 2018/734 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Fastställer parlamentariska nämndens förslag till politisk 

organisation med följande förändringar:  

 

 Kostnaden för utökningen av den politiska 

organisationen inför ny mandatperiod, inklusive 

arvodering ska inte överstiga 5 miljoner kronor. 

 Avstyrker förslaget om en demokratiberedning. 

 Avstyrker förslaget om icke tjänstgörande ersättare 

i fullmäktige och ersätter detta med ett delvis höjt 

partianslag. Förslag om detta läggs vid behandling 

av arvodesregler. 

 Avstyrker förslaget om politiska sekreterare och 

ersätter detta med ett delvis höjt partianslag. 

Förslag om detta läggs vid behandling av 

arvodesregler. 

 Ledamöter i revision och parlamentarisk nämnd 

fastställs inte nu utan fördelas efter valet. 

Utgångspunkt är minst en per parti. 

 

 Titulaturen insynsråd ersätts med begreppet 

deltidsarvoderade regionråd. 
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 Justerad mening på sidan 6: Ingen ändring av 

antalet heltidsarvoderade regionråd, samt 

 

 Nuvarande system med gruppadministratörer 

kvarstår. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande.  

 

Samtliga ledamöter i Miljöpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

 

Per Svenhall och Morgan Malmborg reserverar sig till förmån för 

eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Parlamentariska nämnden har i skrivelse till regionfullmäktige 

lagt förslag om ny politisk organisation inför mandatperioden 

2019-2022. Regionstyrelsen behandlade ärendet 2018-06-12. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12 

 Förslag till förändringar 2018-06-12 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29 

 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden  

2018-04-17 

 Skrivelse 2018-03-19 från parlamentariska nämnden  

 

Yrkanden/förslag på sammanträdet 

Kajsa Carlsson yrkar på återremiss av ärendet p g a otillräcklig 

beredning. 

 

Niclas Palmgren yrkar bifall till den parlamentariska nämndens 

förslag med de ändringsyrkanden som regionstyrelsen gjort. 

Vill även till protokollet få antecknat följande:  

Moderaterna hänvisar till tidigare ståndpunkter som är 

framförda både i beredningen i den parlamentariska nämnden 

samt i den gruppledaröverläggning som skedde med den 

parlamentariska nämndens presidium den 15 januari 2018.  
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Malin Wengholm yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 

förtydligandet att det är en utökning av kostnaden för den 

politiska organisationen inför den nya mandatperioden, inklusive 

arvodering som inte ska överstiga 5 miljoner kronor. 

Malin Wengholm gör också följande tilläggsyrkande i 

beslutsformuleringen: Nuvarande system med 

gruppadministratörer kvarstår. 

  

Per Svenhall yrkar avslag på regionstyrelsens förslag samt 

parlamentariska nämndens förslag till förmån för eget yrkande att 

en sänkning på 10 % av anslagen till den politiska organisationen 

genomförs kommande år. 

 

Kristina Nero yrkar bifall till återremiss i första hand och skulle 

den falla, bifall till parlamentariska nämndens förslag. I yrkandet 

instämmer Mikael Ekvall.  

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och 

instämmer i Malin Wengholms förtydligande samt yrkar avslag 

på återremiss.  

 

Samuel Godrén yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionfullmäktige efter votering,  

avslår yrkandet om återremiss och att regionfullmäktige avgör 

ärendet idag.  

Bilaga 3. Voteringslista nr 1. 

 

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag,  

parlamentariska nämndens oförändrade förslag samt  

Per Svenhall/Morgan Malmborgs förslag och finner att 

regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs. 

 

Ordföranden ställer kontraproposition på parlamentariska 

nämndens förslag mot Per Svenhall/Morgan Malmborgs förslag 

för att utse ett motförslag till regionstyrelsens förslag. 

Finner att regionfullmäktige efter votering beslutar att 

parlamentariska nämndens förslag är motförslag.  
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Bilaga 3. Voteringslista nr 2. 

 

Votering genomförs där regionstyrelsens förslag ställs mot  

parlamentariska nämndens oförändrade förslag.  

 

Finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag med 

Malin Wengholms förtydligande.  

Bilaga 3. Voteringslista nr 3. 

 

Regionfullmäktige bifaller sedan Malin Wengholms 

tilläggsyrkande om att nuvarande system med 

gruppadministratörer kvarstår.  

  

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli  

§ 80 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2018/1398 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade 

motioner. 

Sammanfattning  

Regionstyrelsen redovisar enligt bilaga de motioner som icke 

slutbehandlats av regionfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29 

 Tjänsteskrivelse 2018-05-23 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  

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

handläggning/åtgärd: 

 Motion – Äldrepsykiatriska mobila team –  

Dnr: RJL 2018/1409 
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 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården  

Dnr: RJL 2018/1607 

§82 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§83 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 17:30.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Anders Bengtsson (M) Anders Berglund (S) 

 
 

 

Protokollet är justerat 2018 -07-03 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Lindgren 

 


