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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 113
Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2021/568
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa arbetsordning för regionfullmäktige.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-21
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-04-20
 Arbetsordning för regionfullmäktige
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 21
Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2021/568
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa arbetsordning för regionfullmäktige.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen avseende yttranderätt för utskottsordföranden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-21
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-04-20
 Arbetsordning för regionfullmäktige
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Henrik Dinkel (V) yrkar Bifall till
förslag om yttranderätt för utskottsordförande
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till
arbetsordning med tillägg om yttranderätt för utskottsordförande.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 107
Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2021/568
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Arbetsutskottet föreslår ett tillägg i arbetsordningen avseende yttranderätt i
regionfullmäktige för utskottsordföranden. I detta instämmer ej Malin
Wengholm (M).
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 69
Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2021/568
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

ARBETSORDNING

1(13)
RJL 2021/568

Arbetsordning för regionfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning. Fullmäktige betecknas således som
regionfullmäktige i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län - (2010:630).

Regionfullmäktiges uppdrag – kommunallagen kapitel 5
§1
I Region Jönköpings läns politiska organisation intar har regionfullmäktige en
särställning som det enda organ som väljs direkt av medborgarna.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och således är ett viktigt forum
för stor öppenhet och insyn i den politiska beslutsprocessen.
§2
Region Jönköpings läns högsta beslutanderätt utövas av regionfullmäktige som
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av som är av stor vikt
för Region Jönköpings län, främst enligt följande:
 Mål och riktlinjer för verksamheten samt, vid ny mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål och
riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
 Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor såsom avgifter och taxor
 Nämndernas Politisk organisation och verksamhetsformer
 Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 Val av revisorer och revisorernas budget
 Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 Årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
 Folkomröstning i Region Jönköpings län.
 Extra val till fullmäktige
Regionfullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i kommunallagen
eller i andra författningar samt fastställer arbetsordning för sitt arbete.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Antalet ledamöter
§1
Regionfullmäktige har 81 ledamöter.
För ledamöterna finns ett antal ersättare, som för varje valperiod utses enligt
bestämmelserna i vallagen.

Ordförande och vice ordföranden – fullmäktiges presidium
§2
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer regionfullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande –
presidium, som tillsammans utgör regionfullmäktiges presidium.
Valet av ett presidium Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som äger
rum så tidigt som möjligt från och med den 15 oktober, men senast före december
månads utgång. Presidiet väljs för regionfullmäktiges löpande mandatperiod och
som tillsammans utgör regionfullmäktiges presidium. Presidiet ansvarar för
planeringen av fullmäktigearbetet.
Tills presidievalen valet av ett presidium har förrättats, tjänstgör som ordförande
den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid, den s k ålderspresidenten.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör regionfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra sitt uppdrag, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Kungörelse och annonsering
§3
Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträde utfärdas av ordföranden på sätt
som anges i kommunallagen. Fullmäktiges sammanträden tillkännages på
Region Jönköpings läns digitala anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Regionfullmäktige kan besluta om i vilken eller vilka
ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.
Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt §3, ska
uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före
sammanträdesdagen.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Kallelse, tid och plats för sammanträden
§4
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen kan skickas
digitalt om inte skäl talar däremot.
Information om sådana ärenden som tillkännagetts enligt kommunallagen,
kapitel 5, §14, ska lämnas till varje ledamot och ersättare så att den kan antas nå
dem senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
regionfullmäktige första gången under oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med regionstyrelsens presidium.
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter underrättar ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla eller på annat
lämpligt sätt.
Regionfullmäktige sammanträder i Jönköping eller digitalt.
Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden bestämma en annan plats för
ett visst sammanträde.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§5
Om regionfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen eller de utsatta sammanträdesdagarna, kan regionfullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Regionfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
I ett sådant fall beslutar regionfullmäktige genast, när och var sammanträdet ska
fortsätta.
Om regionfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträden
§6
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
regionfullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Regionstyrelsens förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
kungörelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare samtidigt med
kungörelsen. Regionstyrelsens förslag ska också innehålla andra nämnders förslag
om sådana föreligger.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och handlingar skickas digitalt till tjänstgörande ledamöter och berörda
ersättare samt finns även tillgängliga för allmänheten via Region Jönköpings läns
webbplats/digitala anslagstavla eller i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor, ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare före
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Regionfullmäktige ska tillse att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan
delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av
ersättare
§7
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till regionfullmäktiges sekreterare.
De politiska partierna ansvarar för att ersättare kallas in och meddelar vem som
tjänstgör.
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, anmäls
detta till regionfullmäktiges sekreterare. De politiska partierna ansvarar för att
ersättare kallas in och meddelar vem som tjänstgör.
Ersättare från samma valkrets som ledamoten har företräde till tjänstgöring,
i övrigt ska ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som är bestämd mellan
dem.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om man avbryter sin tjänstgöring
under pågående sammanträde.
Ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring vid ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet
Det som ovan sagts om ledamot gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
§8
En uppropslista som redovisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet. Anmälan görs även av de ersättare som har
särskild närvarorätt enligt ordningen.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan. Omröstningsanläggning får användas vid upprop.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Val av protokollsjusterare
§9
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats väljer regionfullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vi röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
§ 10
Regionfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Regionfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden. Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska
behandlas som inte finns med i kungörelsen.
Regionfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Ärende som ej har tillkännagivits via kungörelsen, kan tas upp för beslut om detta
ställs under proposition och fullmäktige så beslutar.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 11
Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning de anmäler sig. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon
ledamot får ordet för replik eller genmäle.
Rätt till replik har samtliga tjänstgörande ledamöter enligt följande:
Första (1:a) replik: 2 minuter respektive, första (1:a) genmäle: 2 minuter.
Andra (2:a) replik: 1 minut respektive, andra (2:a) genmäle 1 minut.
Om någon i sitt yttrande skulle avvika från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån honom talaren ordet. I övrigt får
ingen avbryta ett anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
ajournera eller upplösa sammanträdet.
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Innehållsansvarig
Kapitel
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Övriga med yttranderätt vid sammanträdena
§ 12
Övriga som har rätt att delta i överläggningen är:
 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd/utskott vid behandling av ett
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
 Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
regionfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
 Regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig om
lagligheten av allt som förekommer vid sammanträdena,
 Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om handläggningen av ärenden samt av
interpellationer och frågor. Sekreteraren får också yttra sig om lagligheten av
allt som förekommer vid sammanträdena.
 Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när regionfullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
 Revisorerna får delta i överläggningen, när regionfullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.
Ordföranden låter kan efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i styrelse, nämnderna
och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos Region Jönköpings
län för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att
lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

Yrkanden
§ 13
När regionfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte regionfullmäktige beslutar medge det
enhälligt.
Den ledamot som har framställt ett yrkande ska avge det skriftligen.
Yrkanden om bifall eller avslag behöver ej lämnas skriftligen.

Godkänt av
Innehållsansvarig
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Deltagande i beslut
§ 14
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, på grund av jäv eller
annan orsak, ska i god tid före handläggning av ärendet anmäla detta till
ordföranden.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i handläggning
och beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
§ 15
Omröstningspropositionen ska ha godkänts av fullmäktige, innan den genomförs.
Om någon ledamot begär, ska propositionsordningen inför en omröstning
presenteras skriftligen och vara tillgänglig för ledamöterna.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster via
omröstningssystem eller efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart. Om en omröstning begärs, när fullmäktige förrättar ett
val tillämpas bestämmelserna på motsvarande sätt. Ledamöterna avger sina röster
via omröstningssystem eller med valsedel.
Valsedlar ska alltid finnas tillgängliga under sammanträdena i tillräckligt antal.
Vid sluten omröstning ska förslaget i omröstningssystemet uppta så många namn
som valet avser. Om sluten omröstning genomförs med valsedlar som avlämnas
ska dessa uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och
sluten.
Vid sluten omröstning med valsedlar är en sådan ogiltig:
 om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
 om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses, eller
 om den i övrigt inte uppfyller det som har föreskrivits om valsedel enligt ovan.
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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Anteckningslistorna från öppna och slutna omröstningar samt valsedlar som har
lämnats vid slutna omröstningar ska förvaras på ett betryggande sätt, tills besluten
har vunnit laga kraft.

Reservation
§ 16
En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot
beslutet. Reservationen ska anmälas och lämnas till sekreteraren innan
sammanträdet avslutas. En reservation är personlig.

Protokollsanteckning
Den ledamot som vill lämna en protokollsanteckning ska göra det skriftligen.
Anteckningen ska vara kort, koncis och innehållet ska vara sakligt och kopplat till
ärendet samt ska redovisas vid sammanträdet. Underlag ska lämnas till
sekreteraren innan sammanträdet avslutas.

Motioner
§ 17
En motion:
 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
 får inte innehålla flera olika förslag inom skilda områden,
 väcks genom att den ges in till regionstyrelsens kansli, eller vid ett
sammanträde med regionfullmäktige.
En ersättare får lägga en motion när ersättaren är i tjänst som ledamot vid ett
sammanträde.
Regionstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni
och november.

Interpellationer
§ 18
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller
tjänstgörande ersättare vid aktuellt sammanträde.
Den ska ha inkommit till regionstyrelsens kansli senast fem vardagar före det
sammanträde med regionfullmäktige vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Mellanliggande dag före helgdag ej räknad.
När tidpunkten för inlämnande av interpellationer har gått ut:
 publiceras samtliga interpellationer på Region Jönköpings läns webbplats
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 samtliga fullmäktigeledamöter får via mail kännedom om publiceringen
En interpellation ska rikta sig till ordföranden i regionstyrelsen, nämnd,
fullmäktigeberedning eller ett utskott.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och delges regionfullmäktiges
ledamöter senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i
kommunallagen, kapitel 10, §§1-9, får den ordförande till vilken interpellationen
har ställts överlämna till en av regionfullmäktige utsedd ledamot i företagets
styrelse att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet
eller inte.

Frågor
§ 19
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller tjänstgörande
ersättare. Den skall ha ett bestämt innehåll och den får vara försedd med en kort
inledande förklaring.
Den ska ha inkommit till regionstyrelsen kansli senast kl 09:00 sista vardagen före
sammanträdet, mellanliggande dag före helgdag ej räknad.
Vad som sägs i §18 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde
vid vilken den har ställts.
I övrigt gäller det som kommunallagen föreskriver i kapitel 5, §§59-64 avseende
interpellationer och frågor.

Beredning av ärenden
§ 20
Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.
Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en
annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.
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Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.
Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, avgör regionstyrelsen hur de
ärenden som regionfullmäktige ska behandla ska beredas.
Regionstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med regionfullmäktige ska redovisas de
regionfullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har
fattats.

Beredning av revisorernas budget
§ 21
Fullmäktiges ordförande bereder i samråd med vice ordförandena
Regionfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
§ 22
Regionfullmäktiges ordförande bereder i samråd med vice ordförandena
presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Beredningen omfattar att:
 Inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse
(eventuellt också i granskningsrapport från lekmannarevisor) samt över
revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks,
 Lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag
till beslutsmotivering,
 Lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning
också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering,
 Lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering.

Justering av protokollet
§ 23
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Regionfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan regionfullmäktige justerar den.
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Justering som verkställts av ordföranden och de utsedda justeringsmännen, sker
genom digital justering eller namnteckning.
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen
tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla.
Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt kommunallagen,
kapitel 8 §§ 9-12. § KL.
Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet och finnas på den digitala
anslagstavlan.
Tillkännagivandet ska, om så är beslutat, även införas i de ortstidningar där
annonsering om sammanträde sker.

Sekreterare - expediering
§ 24
Regiondirektören utser efter samråd med regionfullmäktiges presidium
sekreteraren i regionfullmäktige. Sekreteraren för regionfullmäktiges protokoll
och biträder ordföranden.
Sekreteraren fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av arbetsordningen och
som regionfullmäktige eller ordföranden bestämmer.
Sekreteraren ansvarar för att utdrag ur protokollet tillställs de nämnder, andra
organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Fullständigt protokoll ska dock alltid skickas till ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige, regionstyrelsen, Region Jönköpings läns revisorer och
revisorsersättare.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar regionfullmäktiges
skrivelser och andra handlingar som upprättas i regionfullmäktiges namn, om inte
regionfullmäktige beslutar annat.
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Valberedning
§ 25
På det första sammanträdet med nyvalda regionfullmäktige väljer
regionfullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen ska bestå av ordinarie ledamöter och ersättare från samtliga
partier i regionfullmäktige.
Bland ledamöterna väljer regionfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och
en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som regionfullmäktige
ska behandla med undantag av valen av regionfullmäktiges presidium.
Regionfullmäktige kan dock besluta att förrätta även annat val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. För fattande av beslut i
valberedningen gäller bestämmelserna i kommunallagen, kapitel 5, §§53-57
i tillämpliga delar.

Fullmäktigeberedningar
§ 26
Regionfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.
Regionfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i
en särskild beredning samt mandattiden för denna.
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen
är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet
och protokoll.
Beslut:
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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 114
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Diarienummer: RJL 2021/570
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar
och delegationer.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-21
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-04-20
 Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och
delegationer
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 32-47
Tid:

2021-06-22 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 40
Tillägg till arbetsordning
Diarienummer: RJL 2021/1068
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer förslag till hantering av initiativärenden att läggas till i
gällande arbetsordning för styrelse och nämnder.
Sammanfattning
Initiativrätten finns idag inte med i den arbetsordning som beslutades för
gällande mandatperiod. Efter beslut i Förvaltningsrätten om ledamots rätt att
lyfta initiativärenden har regionstyrelsen beslutat att lägga till detta i
arbetsordning för styrelse och nämnder.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Tjänsteskrivelse inkl förslag till hantering 2021-05-17
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med
instämmande av Malin Wengholm (M)
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

RUTIN
2021-05-17

RJL 2021/1068

Hantering av initiativärende
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden eller
styrelse, så kallad initiativrätt. För att få en korrekt och enhetlig struktur av
inkomna initiativärenden gäller följande:


Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet.



Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas.
Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller
myndighetsutövning, för nämnderna.



Vid sammanträdet avgörs:
- Om ärendet ska avgöras direkt
- Om ärendet ska beredas
- Om ärendet ska bordläggas



Ett ärende kan avgöras vid samma sammanträde som det väckts.



Ledamot lämnar in ärendet skriftligen senast fem arbetsdagar före
sammanträdet till nämndsekreterare.



Ärenden som inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet
anmäls, efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på
dagordningen där det framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning
tillställs ledamöterna.



Ärenden som inte inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet
får väckas muntligen av ledamoten vid sammanträdet. Detta förordas ske
vid sammanträdets början.



Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i
nämnden.

Beslutat av regionfullmäktige 2021-06-22, § ?

INFORMATION
2021-07-06

RJL 2021/570

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Tillägg i arbetsordning för styrelse, nämnder,
utskott, beredningar och delegationer
Inför beslut av ovan rubricerade arbetsordning ska tillägg om initiativärende ingå
i arbetsordningen i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2021-06-22.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 22
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Diarienummer: RJL 2021/570
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar
och delegationer.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-21
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-04-20
 Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och
delegationer
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till
arbetsordning.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 108
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Diarienummer: RJL 2021/570
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 70
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Diarienummer: RJL 2021/570
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

ARBETSORDNING

1(7)
RJL 2021/570

Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Följande arbetsordning utgår från kommunallagen 2017:725.
Gäller även i tillämpliga delar för rådgivande organ till styrelse och nämnd/er.

Regionstyrelse
§ 1a
Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande - presidium.
Arbetsutskott och delegationer
Regionstyrelsen utser inom styrelsen:
 5 ledamöter och 5 ersättare att ingå i arbetsutskottet.
 5 ledamöter att ingå i en personaldelegation
 5 ledamöter att ingå i en upphandlingsdelegation.
Se § 13 för val av ordförande och vice ordförande i ovanstående organ.
Ordförande
§ 2a
Det åligger särskilt regionstyrelsens ordförande att:
 Uppmärksamt följa frågor av betydelse för Region Jönköpings läns
utveckling och ekonomiska intressen, verka för en hög effektivitet och
aktivt ta initiativ i övergripande och strategiska frågor samt frågor som
specifikt berör styrelsens verksamhetsområden.
 Främja samverkan mellan styrelsen, övriga nämnder och fullmäktige och
länets kommuner.
 Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i särskilt fall.
Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på
1:a och i andra hand på 2:e vice ordföranden.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

ARBETSORDNING
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Nämnder
Presidium
§ 1b
Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande - presidium.
Respektive presidium utgör beredning till nämnden och nämnden utser en
fast personlig ersättare per presidieledamot som ges närvaro- och rösträtt vid
presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots frånvaro.
Ordförande
§ 2b
Det åligger särskilt nämndens ordförande att
 Uppmärksamt följa frågor som berör nämndens verksamhetsområde och
ekonomiska intressen samt verka för en hög effektivitet och aktivt ta
initiativ i frågor som berör nämndens verksamhetsområde
 Främja samverkan mellan nämnden, övriga nämnder, styrelsen och
fullmäktige och länets kommuner
 Representera vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden i de fall detta berör nämndens verksamhetsområde om inte
nämnden bestämt annat i särskilt fall.
Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på
1:a och i andra hand på 2:e vice ordföranden.
Sekreterare
§3
Sekreterare och huvudföredragande i styrelse/nämnd utses av regiondirektören i
samråd med ordföranden i respektive nämnd. Sekreteraren för protokoll,
expedierar beslut och fullgör tillsammans med huvudföredragande i övrigt de
uppgifter som framgår av denna arbetsordning eller särskilt beslutas av styrelsen
eller nämnden.
Tid och plats för sammanträden
§4
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Styrelsen/nämnden ska årligen upprätta och fastställa en plan över sina ordinarie
sammanträden.
Kallelse
§5
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse och
handlingar skickas elektroniskt till tjänstgörande ledamöter och berörda ersättare.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska i
första hand skickas digitalt på lämpligt sätt till varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
Ledamöter med funktionshinder ges möjlighet att erhålla kallelse och handlingar i
annat format. Om särskilda skäl finns får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden, vice ordförande eller andre vice ordföranden kan kalla
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Arbetsutskott eller presidium äger rätt att kalla samtliga ledamöter i
styrelse/nämnd till digitala sammanträden.
Ersättares tjänstgöring
§6
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
regionfullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
dess överläggningar men inte i besluten.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Vid sammanträden utgår arvode till 1:e ersättare i styrelse/nämnder. För de partier
med tre eller fler mandat i styrelse/nämnd utgår sammanträdesarvodering till
ytterligare en ersättare.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Inkallande av ersättare
§7
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta till styrelsens eller nämndens sekreterare
som svarar för att ersättare kallas in. Den ersättare som kallas står på tur att
tjänstgöra.
Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen/nämnden
en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen/nämnden utse annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Offentliga sammanträden
§8
Styrelse/nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelse/nämnden
får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har
medgett det.
Om fullmäktige har medgett det, får styrelse/nämnden besluta att den eller de som
har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när styrelse/nämnden
behandlar ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten.
Styrelse/nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos
styrelse/nämnden.
Personalföreträdares deltagande vid sammanträde
Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i
Region Jönköpings län finns i kommunallagen 7 kapitlet 10-19 §§.
Grundläggande är att närvarorätten gäller vid sammanträden med andra nämnder
än regionstyrelsen.
Med nämnder avses organ som har förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.
Närvarorätten gäller inte i utskott, revision, förtroendenämnder eller valnämnd.
Även om personalföreträdarna utses av arbetstagarorganisationerna så
representerar de inte dessa. Personalföreträdarna ska fungera som ombud för alla
medarbetare i Region Jönköpings län.
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden
som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess anställa.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid
behandling av andra ärenden. De har inte rätt att närvara vid behandlingen av
ärenden av följande slag:
 Ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, såvida ärendet inte rör
en obestämd krets av enskilda,
 Förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
 Uppsägningar av kollektivavtal,
 Arbetskonflikter,
 Rättstvister mellan regionen och en arbetstagarorganisation,
 Ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.
Protokoll
§9
Vid sammanträde med styrelsen/nämnden ska protokoll föras på ordförandens
ansvar.
Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och
vilka ärenden som har handlagts.
Protokollet ska för varje ärende redovisa:
 Vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
genomförda om- röstningar och hur de har utfallit,
 Vilka beslut som har fattats,
 Vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna
omröstningar, samt
 Vilka reservationer som har anmälts mot besluten och som lämnats innan
sammanträdet avslutats.
Protokollet ska justeras av ordföranden och två ledamöter genom digital justering
eller namnteckning senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som
styrelsen/nämnden har bestämt.
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen
tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla.
Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt 13 kap. 5 § första stycket
i kommunallagen. Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet.
Beslut av styrelsen/nämnden ska genom protokollsutdrag, eller på annat lämpligt
sätt, meddelas de berörda.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Fullständigt protokoll ska delges styrelsens/nämndens ledamöter och ersättare
samt regionens revisorer.
Delegation
§ 10
Styrelsen/nämnd får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en
anställd i regionen att, i styrelsens/nämndens ställe, besluta i ett visst ärende eller
viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39 § kommunallagen.
Sådana delegationsbeslut ska anmälas till styrelsen/nämnden vid nästkommande
sammanträde.
Om styrelse/nämnd delegerat beslutanderätten till regiondirektören får
styrelsen/nämnden också bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera
beslutanderätten vidare enligt 6 kap. 37-39 § kommunallagen. Vidaredelegering
kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska anmälas till
regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som
styrelsen/nämnden bestämt.
Delgivning
§ 11
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordförande eller den
styrelsen/nämnd beslutar.
Undertecknande av handlingar
§ 12
Styrelsens/nämnds skrivelser, avtal och andra handlingar ska på
styrelsen/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av
den styrelsen/nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden träder vice
ordföranden in och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden
utser.
Styrelse/nämnd får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnds lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott, beredningar och delegationer
§ 13
Styrelsen/nämnden tillsätter och utser ledamöterna i utskott, beredningar och
delegationer samt väljer ordförande och vice ordförande och beslutar om
mandattid. Sekreterare/föredragande utses enligt 3 §. Reglemente för utskott
tas fram av parlamentariska nämnden.
§ 14
Utskott, beredningar och delegationer bestämmer tid för sammanträden enligt § 4,
kallar till sammanträden och tjänstgörande enligt §§ 5–7.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
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§ 15
Utskott ska föra protokoll enligt § 9. Delegationsbeslut undertecknas enligt § 12
tredje stycket.
§ 16
Beredningar och delegationer ska föra protokoll i form av mötesanteckningar,
som tillställs styrelsen och revisionen.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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RJL 2019/2053

Regionstyrelsen

Förslag om hantering av
initiativärenden
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande förslag till hantering av initiativärenden.

Information i ärendet
Regionstyrelsen har av parlamentariska nämnden bett att få ett yttrande kring
initiativrätt.
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden eller
styrelse, så kallad initiativrätt. Redan idag finns flera möjligheter till exempel
motioner, fråga i nämnd och styrelse etc., att lyfta ärenden för de politiska
partierna.
Parlamentariska nämnden tar inte ställning i frågan om initiativrätt skall användas
eller inte, det är en fråga för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Skulle
regionfullmäktige ta beslutet att använda initiativrätt, föreslår parlamentariska
nämnden att följande rutin används.

Rutin för hantering av initiativärenden









Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet.
Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas.
Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller
myndighetsutövning, för nämnderna.
Vid sammanträdet avgörs:
- Om ärendet ska avgöras direkt/avvisas
- Om ärendet ska beredas
- Om ärendet ska bordläggas
Ledamot lämnar in ärendet skriftligen senast fem arbetsdagar före
sammanträdet till nämndsekreterare.
Ärenden som inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet
anmäls, efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på
dagordningen där det framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning
tillställs ledamöterna.
Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i
nämnden.

SKRIVELSE
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RJL 2019/2053

Beslutsunderlag



Förslag till hantering av initiativärenden daterat 2019-09-03
Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Kansli
PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Thomas Gustafsson
Ordförande

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 115
Reglemente för regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2021/571Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för regionstyrelsen.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 23
Reglemente för regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2021/571
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar för
§ 15, § 18 samt § 19 som nämnden bifaller, se grönmarkering.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 109
Reglemente för regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2021/571
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 71
Reglemente för regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2021/571
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Reglemente för regionstyrelsen
Sammansättning
1§
Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till
styrelse och nämnder.

Styrelsens uppgifter
Allmänt
3§
Regionstyrelsen har såsom ledande politiska förvaltningsorgan ett helhetsansvar
för Region Jönköpings läns verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Regionstyrelsen har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer samt inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till
givna ramar.
Regionstyrelsen ska inom sitt område tillse se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Regionstyrelsen har dessutom ansvar för utformning och utveckling av regionens
system för intern kontroll.
Regionstyrelsen har att utser ledamöter inom styrelsen för delegationer inom
området upphandling och personal.
Ledning, styrning och uppföljning
4§
Styrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som
kommunen eller landstinget regionen är medlem i.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(8)

Regionstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens
utveckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar som behövs hos
fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter.
Regionstyrelsen får från övriga nämnder och anställda i regionen hämta in de
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
Regionstyrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
fullmäktige samt verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat
annat.
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att regionen uppfyller
kommunallagens krav på en god och ekonomisk hushållning och att de olika
verksamheterna bedrivs i enlighet med dels mål och riktlinjer som fullmäktige
bestämt, dels de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för respektive
verksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år rapportera till fullmäktige hur regionens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fullmäktiges mål och riktlinjer.
Regionstyrelsen ska till fullmäktige redovisa hur styrelsen fullgjort av fullmäktige
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige
beslutat.
Privata utförare
5§
Regionstyrelsen ska till regionfullmäktige för beslut upprätta förslag till program
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare, i enlighet med kommunallagen 5 kap. 3§, samt se till att
verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp enligt lag,
avtal och fullmäktiges program.
Bolag, stiftelser och kommunalförbund
6§
Regionstyrelsen bereder ägardirektiv till regionens bolag, samt bevakar regionens
intressen vid bolagsstämmor och andra sammanträden inom bolag, stiftelser och
kommunalförbund där regionen är ägare eller medverkar på annat sätt.
Fullmäktige utser regionens representanter i sådana juridiska personer eller andra
organ.
Regionstyrelsen ska löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
kommunallagens krav är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som
regionen äger eller har intresse i.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
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Regionstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i
aktiebolag, som regionen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finner
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Ekonomi och medelsförvaltning
7§
Regionstyrelsen ska:
 Ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige
meddelade föreskrifter. I uppgiften ingår att bevaka att regionens inkomster
inflyter samt att betalningar görs i tid och att vidta de åtgärder som behövs
för att driva in förfallna fordringar
 Ha hand om övrig förvaltning, vilket bl.a. innebär att underhålla och
förvalta regionens fasta och lösa egendom
 Se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
 Ansvara för donationsförvaltning
 Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen
 Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614)
2018:597 om kommunal bokföring och redovisning
 Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning
 Förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser i enlighet med
fullmäktiges särskilda föreskrifter.
Personalfrågor
8§
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda inom Region
Jönköpings län.
Regionstyrelsen är arbetsgivare och har det övergripande strategiska personal- och
kompetensförsörjningsansvaret medan respektive verksamhetsnämnd har
bemannings-, kompetens- och arbetsmiljöansvar.
Regionstyrelsen har hand om frågor som rör förhållande mellan regionen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det sammanhanget bl.a. att:
 Med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare
 Förhandla på regionens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
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 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och
dess arbetstagare
 Besluta om stridsåtgärd
Personalansvar
9§
Styrelsen har ett direkt arbetsgivaransvar för regiondirektören som är underställd
regionstyrelsen. Styrelsen anställer/förordnar och entledigar direktörer och
verksamhetschefer. Styrelsen har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar
ansvar för organisation, arbetsmiljö och bemanning.
Krisledning och höjd beredskap
10 §
Regionstyrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
(krisledningsnämnd) och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar
och höjd beredskap.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Delegering av fullmäktige
Ekonomi
11 §
Regionstyrelsen beslutar om
 Upptagande av lån inom av fullmäktige fastställd beloppsram och riktlinjer
 Avskrivning av fordran som uppgår till mindre än 25 prisbasbelopp
 I mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
Fastigheter
12 §
Regionstyrelsen beslutar om utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av
regionen tillhörig fast egendom.
Regionstyrelsen beslutar om hyresavtal för inhyrda lokaler.
Regionstyrelsen beslutar om köp, byte och försäljning av fast egendom m.m. där
vederlaget eller värdet av ingående delar uppgår till högst 100 prisbasbelopp
under förutsättning att ärendet inte avser fråga av särskild vikt eller beskaffenhet.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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Yttranden
13 §
Regionstyrelsen avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i
sådana ärenden som inte ligger på annan nämnd, eller är av strategisk betydelse
eller annars av större vikt.
Samråd ska ske med berörd nämnd/nämnder.

Övriga uppgifter
Smittskydd
14 §
Regionstyrelsen ansvarar för smittskyddsverksamheten enligt lagen (2004:168)
om smittskydd.
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling
15 §
Regionstyrelsen har det övergripande och samordnande ansvaret för strategier
inom:
 Folkhälsa och sjukvård
 Regional utveckling
Styrelsen ansvarar för att strategierna utarbetas, samordnar övergripande insatser
för genomförande samt följer upp och utvärderar.
Forskning och utveckling
16§
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande frågor om forskning och utveckling
inom alla regionens verksamhetsområden.
Regionstyrelsen är CPUA-myndighet för nationella kvalitetsregister och ansvarar
för att personuppgifter behandlas på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt.
Ansvarar för riktlinjer och ekonomisk uppföljning.
Internationellt arbete
17 §
Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för regionens
internationella arbete. Styrelsen arbetar med internationella frågor inom sina
sakområden.
Övriga regiongemensamma frågor
18 §
Regionstyrelsen som nämnd ansvarar för strategiska frågor inom folkhälsa,
säkerhet, energi, ekonomi, personal, kommunikation/ information, upphandling,
fastigheter och IT, klimat, miljö samt hållbar utveckling, samt arbetet med
minoritetsfrågor.
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19 §
Förslag kompletterande skrivning: Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret
för hållbarhetsfrågor; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vilket innebär
det övergripande ansvaret för frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
mångfald och integration.
Samverkan och samråd
20 §
Regionstyrelsen ansvarar för samråd med regionalt Länspensionsråd och
Länsrådet för funktionsnedsättning.
Regionstyrelsen ska i övrigt och vid behov samverka och samråda med andra
aktörer, exempelvis samordningsförbund, som har intressen och ansvar inom de
sakområden som ligger inom styrelsens uppdrag.
IT-stöd och informationssäkerhet
21 §
Regionstyrelsen ansvarar för regionens gemensamma IT-stöd och övergripande
frågor om informationssäkerhet.
Arkivmyndighet
22§
Regionstyrelsen är regionens arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782).
Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige fastställt
arkivreglemente.
Personuppgiftsansvar
23 §
Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som görs i verksamheten. Regionstyrelsen utser dataskyddsombud och ansvarar i
övrigt för frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen.
Processbehörighet
24 §
Regionstyrelsen för själv eller genom ombud regionens talan i alla mål eller
ärenden, om det inte på grund av lag, annan författning eller fullmäktiges beslut
åligger annan. Detta gäller också mål där någon begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan.
Digital anslagstavla, webbplats och sociala medier
25 §
Regionstyrelsen ansvarar för regionens digitala anslagstavla.
Regionstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och
interna webb-plats samt regionens sidor på sociala medier, såsom Facebook.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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Övrigt
26 §
Regionstyrelsen ska fullgöra i detta reglemente angivna uppgifter samt de
uppgifter som i övrigt åligger styrelsen enligt kommunallagen, annan lagstiftning
och fullmäktiges beslut.

Delegation
27 §
Regionstyrelsen får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en
anställd i regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp
av ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen. Sådana
delegationsbeslut ska anmälas till styrelsen vid nästkommande sammanträde.
Om styrelsen delegerat beslutanderätten till regiondirektören får styrelsen också
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt
7 kap. 6 § kommunallagen. Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som
fattas på vidaredelegation ska anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska
anmäla besluten i den ordning som styrelsen bestämt.

Delgivning
28 §
Delgivning till regionstyrelsen sker med ordförande eller den styrelsen beslutar.

Undertecknande av handlingar
29 §
Regionstyrelsens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på styrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören Vid förfall
för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den ledamot
som styrelsen utser.
Regionstyrelsen får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat
beslutet och i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott och delegationer
30 §
Regionstyrelsen ska ha ett arbetsutskott och två delegationer. Arbetsutskottet
består av fem ledamöter och fem ersättare och har som huvuduppgift att bereda
arbetet med budget, verksamhetsplan och flerårsplan samt bereda ärenden av
strategisk karaktär inom områdena ekonomi, personal, kommunikation/
information, upphandling, fastigheter och IT.
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Regionstyrelsens har delegationer inom området upphandling och personal som
strategiskt ska följa arbetet inom dessa områden. Delegationerna rapporterar
fortlöpande till regionstyrelsen.
Beslut:
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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 116
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU
Diarienummer: RJL 2021/572
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 24
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU
Diarienummer: RJL 2021/572Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 110
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU
Diarienummer: RJL 2021/572
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 72
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU
Diarienummer: RJL 2021/572
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(1)
RJL 2021/572

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott –
RSAU
Sammansättning
Regionstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare

Uppgift
Regionstyrelsens arbetsutskott har som huvuduppgift:
 Att leda och samordna arbetet med budget, verksamhetsplan och flerårsplan.
Regionstyrelsens arbetsutskott ska dessutom särskilt initiera och bereda ärenden
av strategisk karaktär inom ekonomi, kommunikation/information, fastigheter,
informationssäkerhet och IT.
Arbetsutskottet ska vidare bereda allmänna ärenden, som kan beröra flera
nämnder inom områden såsom:
 Demokrati
 Omvärldsbevakning
 Forskning
 Internationella frågor
 Integration och mångfald
 Jämlikhet
 Jämställdhet
 Övergripande folkhälsofrågor
 Övergripande miljöfrågor
och andra ärenden av allmän art i perspektivet av hållbar regional utveckling.
Arbetsutskottet beslutar om:
 Deltagande i kurser och konferenser för regionstyrelsen.
 Besluta om utgifter inom 200 000 kronor.
 Besluta om regionens representation i olika sammanhang
 Regionstyrelsens representation.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 117
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation
Diarienummer: RJL 2021/573
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för regionstyrelsens personaldelegation.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ Paragrafer
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ Paragraf
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation
Diarienummer: RJL 2021/573Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 111
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation
Diarienummer: RJL 2021/573Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 73
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation
Diarienummer: RJL 2021/573
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(1)
RJL 2021/573

Reglemente för regionstyrelsens
personaldelegation
Sammansättning
Regionstyrelsens personaldelegation består av 5 ledamöter

Uppgift
Regionstyrelsen är arbetsgivare och har det övergripande strategiska personal- och
kompetensförsörjningsansvaret medan respektive verksamhetsnämnd har
bemannings-, kompetens- och arbetsmiljöansvar.
Regionstyrelsens personaldelegation ska





följa arbetet med strategiska personal- och kompetensförsörjningsfrågor
utifrån styrande dokument
särskilt följa strategiska personalfrågor inom ramen för programmet för
hållbar utveckling – social hållbarhet
följa utvecklingen i omvärlden
initiera och bereda ärenden av strategisk karaktär inom personalområdet



följa personalbokslut med analys och utvärdering inom personalområdet



efter regionstyrelsens anvisning bereda motioner och remisser inom sitt
område.
fortlöpande rapportera till regionstyrelsen.





Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 118
Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Diarienummer: RJL 2021/574
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 26
Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Diarienummer: RJL 2021/574Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 112
Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Diarienummer: RJL 2021/574
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 74
Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Diarienummer: RJL 2021/574
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(1)
RJL 2021/574

Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Sammansättning
Regionstyrelsens upphandlingsdelegation består av 5 ledamöter

Uppgift
Regionstyrelsens upphandlingsdelegation ska






Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Följa arbetet med upphandling utifrån lagstiftning, upphandlingspolicy och
övriga styrande dokument med hållbar upphandling i fokus.
Följa utvecklingen i omvärlden
Initiera och bereda ärenden av strategisk karaktär inom området
upphandling.
Efter regionstyrelsens anvisning bereda motioner och remisser inom sitt
område.
Fortlöpande rapportera till regionstyrelsen.

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 119
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2021/576
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 27
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2021/576
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 113
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2021/576
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 75
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2021/576
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(4)
RJL 2021/576

Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Sammansättning
1§
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och
nämnder.
Nämndens uppgifter
3§
Nämnden ska utöva ledning av Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård i
enlighet med 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nämnden ska utöva
ledningen av folktandvården i enlighet med 11 § tandvårdslagen (1985:125) samt
ledningen av regionens insatser enligt 22 § lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till
givna ramar. Nämnden har ansvar att disponera statliga och andra externa medel,
som via beslut i regionstyrelsen, tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett
ändamålsenligt sätt.
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska, inom de ramar som fullmäktige fastställer, verka för en bättre hälsa
hos befolkningen och bra vård på lika villkor utifrån befolkningens behov.
Nämnden ansvarar för att hälso- och sjukvården bedrivs professionellt och
kostnadseffektivt.
Nämnden ska säkra en hög kompetens på det medicinska och vårdnadsmässiga
omhändertagande av patienterna.
Nämnden ansvarar för att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs enligt
patientsäkerhetslagen (2017: 62 samt 2010:659).

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(4)

Nämnden;
 Ansvarar för regionens medicinska biobank enligt lagen (2002:297) om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 Beslutar om besöksinskränkningar enligt lagen (1996:981) om
besöksinskränkningar vid, viss tvångsvård, samt
 Fullgör i övrigt uppgifter som ankommer på huvudman/vårdgivare enligt
författningar på hälso- och sjukvårdsområdet, i den mån sådana uppgifterna
inte ligger på styrelsen.
Nämnden ska följa upp och utvärdera såväl utlagd verksamhet som verksamhet
som bedrivs i egen regi. Nämnden har att utarbeta förslag till regelbok för vårdval.
Nämnden ansvarar för frågor som rör läkemedelskommittén.
Nämnden ansvarar för rikssjukvårdsfrågor och specialistvård utomlands.
Nämnden ansvarar för utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Yttranden (delegering av fullmäktige)

4§
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av
strategisk betydelse eller annars av större vikt. Samråd ska ske med berörda
nämnd/nämnder.
Samverkan och samråd

5§
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd sker med patient- och
brukarföreningar samt andra aktörer som har intressen och ansvar inom nämndens
sakområden.
Internationella frågor

6§
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.
Regiongemensamma uppgifter

7§
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

3(4)

Redovisning

8§
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige
beslutat.
Personalansvar

9§
Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.
Personuppgiftsansvar

10 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Delegation
11 §
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39§§ kommunallagen. Sådana
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt
7 kap. 6 § kommunallagen.
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som
nämnden bestämt.

Delgivning
12 §
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
13 §
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den
ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

4(4)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 120
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö
Diarienummer: RJL 2021/577
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 28
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö
Diarienummer: RJL 2021/577
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Stig-Göran Hultsbo yrkar bifall till tillägg om miljö i § 3.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag
med justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 114
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö
Diarienummer: RJL 2021/577
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 76
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö
Diarienummer: RJL 2021/577
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag
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Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(3)
RJL 2021/577

Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
Sammansättning
1§
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och
nämnder.

Nämndens uppgifter
Allmänt
3§
Nämnden ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna inom trafik,
kommunikationer, infrastruktur och miljö.
Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till
givna ramar. Nämnden har på ett ändamålsenligt sätt ansvar att disponera statliga
och andra externa medel, som via regionstyrelsen tilldelats nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala
utvecklingsstrategin.
Trafik, kommunikationer och infrastruktur
4§
Nämnden ansvarar för frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken.
Nämnden fullgör regionens uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen om kollektivtrafik samt regionens uppgifter enligt lagen (1997:736)
om färdtjänst och lagen (1997:735) riksfärdtjänst.
Nämnden ansvarar för regionens trafikplanering och för att förslag till regionala
trafikförsörjningsprogram (RTP) och länstransportplan (LTP) utarbetas och följs.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Linda Byman

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(3)

Nämnden har att följa och påverka infrastrukturplaneringen i länet.
Nämnden ansvarar för sjukresor inom och utom länet.
Nämnden har att utarbeta förslag till trafikförsörjningsprogram för regionen.
Hållbar utveckling
5§
Nämnden ska till styrelsen bereda och följa programmet för hållbar utveckling.
Yttranden (delegering av fullmäktige)
6§
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana
ärenden som faller inom nämndens sakområden och som inte är av strategisk
betydelse eller annars av större vikt. Samråd sker vid behov med berörd
nämnd/nämnder.
Samverkan och samråd
7§
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som
har intressen och ansvar inom nämndens sakområden.
Internationella frågor
8§
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.
Regiongemensamma uppgifter
9§
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.
Redovisning
10 §
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige
beslutat.
Personalansvar
11 §
Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.
Personuppgiftsansvar
12 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Linda Byman

Gäller från
Version
Dokument ID

0.2

REGLEMENTE

3(3)

Delegation
13 §
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap.37-39§§ kommunallagen. Sådana
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt
7 kap. 6§ kommunallagen.
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som
nämnden bestämt.

Delgivning
14 §
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
15 §
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den
ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Linda Byman

Gäller från
Version
Dokument ID

0.2

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 121
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2021/579
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 29
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2021/579
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 115
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2021/579Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 77
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2021/579
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag
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PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(4)
RJL 2021/579

Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Sammansättning
1§
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och
nämnder.

Nämndens uppgifter
Allmänt
3§
Nämnden ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt,
näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kulturverksamhet och ökad
sysselsättning i regionen.
Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till
givna ramar. Nämnden har på ett ändamålsenligt sätt ansvar att disponera statliga
och andra externa medel som via beslut i regionstyrelsen tilldelats nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala
utvecklingsstrategin.
Företagsutveckling och tillväxt

4§
Nämnden ansvarar för frågor som rör näringsliv och innovation och utveckling av
besöksnäringen. I detta ligger bl.a. att utföra uppgifter inom ramen för EU:s
strukturfondsprogram och fördela regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga
tillväxtmedel.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(4)

Skolor och folkhögskolor

5§
Nämnden är utbildningsnämnd enligt 2 kap. 3 § (2010:800) skollagen beträffande
regionens offentliga skolväsende och fullgör regionens uppgifter enligt skollagen
och till denna hörande författningar. Nämnden är styrelse för Tenhults
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturcentrum.
Nämnden är även styrelse för Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola.
Landsbygdsutveckling

6§
Nämnden ska bidra till landsbygdsutvecklingen genom att i samverkan med andra
aktörer initiera, påverka och koordinera utvecklingsinsatser
Kompetensförsörjning

7§
Nämnden ska arbeta för att stödja kompetensförsörjningen i länet och ansvara för
det regionala och statliga uppdrag rörande bland annat kompetensplattformar.
Kultur och fritid

8§
Nämnden ansvarar för regionens kulturverksamhet och ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med av fullmäktige fastställd kulturplan.
Nämnden fördelar och följer upp statsbidrag och regionala bidrag till de regionala
kulturinstitutionerna i regionen samt bidrag och stipendier till regionala ideella
organisationer och föreningar. Nämnden förvaltar regionens konstsamling och
svarar för konstinköp.
Nämnden ansvarar för framtagande av förslag till regional kulturplan.
Nämnden ska arbeta för ett rikt och aktivt natur- och fritidsliv i regionen.
Yttranden (delegering av fullmäktige)

9§
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana
ärenden som faller inom nämndens verksamhetensområden och som inte är av
principiell betydelse eller annars av större vikt. Samråd sker vid behov med
berörd nämnd/nämnder.
Samverkan och samråd

10§
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som
har intressen och ansvar inom nämndens sakområden.
Internationella frågor

11 §
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
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REGLEMENTE

3(4)

Regiongemensamma uppgifter

12 §
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.
Yttranden (delegering av fullmäktige)

13 §
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av
strategisk betydelse eller annars av större vikt. Samråd ska ske med övriga
berörda nämnd/nämnder.
Redovisning

14 § Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige
beslutat.
Personalansvar

15 § Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.
Personuppgiftsansvar

16 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.
Delegation

17 §
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39 § kommunallagen. Sådana
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt
7 kap. 6 § kommunallagen.
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som
nämnden bestämt.

Delgivning
18 §
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
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REGLEMENTE

4(4)

Undertecknande av handlingar
19 §
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den
ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 122
Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2021/580
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för parlamentariska nämnden.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för parlamentariska nämnden
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 30
Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2021/580
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar. Ordföranden yrkar att det i
reglementet ska stå kvar inledningsvis ”av minst”. Raymond Pettersson (C)
instämmer i yrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 116
Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2021/580
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 78
Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2021/580
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag
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Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(1)
RJL 2021/580

Reglemente för parlamentariska nämnden
Sammansättning
Parlamentariska nämnden består av minst en ledamot och en ersättare per parti
som är representerat i regionfullmäktige. Antalet ledamöter i nämnden ska vara av
udda antal. Ordföranden tillsätts från majoriteten och vice ordföranden från
oppositionen.
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ
till styrelse och nämnder.

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag
 Nämnden ska följa regionkommunens politiska processer, organisation och
arbetsformer i det politiska arbetet
 Nämnden ska föreslå regionfullmäktige att besluta i frågor om
arvodesersättningar för de förtroendevalda samt om den politiska
organisationen för de förtroendevalda.
 Nämnden är pensionsmyndighet för förtroendevalda
 Nämnden ansvarar för och beslutar om tolkningar och
tillämpningsanvisningar vad gäller förtroendevaldas pensioner och arvoden.

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden utser
dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för frågor som ankommer på
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 123
Reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2021/581
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för patientnämnden.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för patientnämnden
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 31
Reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2021/581
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 117
Reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2021/581
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 79
Reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2021/581
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag
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PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(2)
RJL 2021/581

Reglemente för patientnämnden
Sammansättning
Patientnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Samtliga ledamöter
och ersättare kallas till nämndens sammanträden.
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen för styrelser, nämnder,
beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och nämnder.

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag
Nämndens fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regleras i lag (2017:372)
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård och tandvård.
Nämnden ska se till att dess verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer som
regionfullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
För att kunna fullgöra sitt uppdrag har nämnden rätt att begära in de uppgifter och
upplysningar som nämnden behöver från Region Jönköpings läns verksamheter
och medarbetare.
Nämnden ska i förekommande fall utse stödperson till patient som vårdas med
stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård samt
till den som isolerats enligt Smittskyddslagen.
Nämnden ska senast den sista februari varje år lämna dels en redogörelse för sin
verksamhet, dels en analys av verksamheten föregående år till Inspektionen för
vård och omsorg samt Socialstyrelsen. Redogörelsen ska även lämnas till
regionfullmäktige före den sista februari.
Utifrån synpunkter och klagomål ska nämnden stödja och hjälpa enskilda
patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och
sjukvård samt tandvård genom att:
 Tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvård och
tandvård
 Främja kontakterna med berörda verksamhetsnämnder
 Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
 Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(2)

 Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter
 Informera allmänhet, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om
sin verksamhet
 Förutsatt att kommun i länet ingått överenskommelse med Region
Jönköpings län får regionen fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård.
Nämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som regionfullmäktige ger nämnden.

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i nämndens verksamhet. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i
övrigt för frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

2019-01-01
1.0
89484

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 124
Reglemente för länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2021/667
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för länspensionärsrådet.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för länspensionärsrådet
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 32
Reglemente för länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2021/667
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 118
Reglemente för länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2021/667
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 80
Reglemente för länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2021/667
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(2)
RJL 2021/667

Reglemente för Länspensionärsrådet
Regionens pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan ledamöter för Regionen och pensionärsorganisationerna.
Rådets har aktivt möjlighet att arbeta för förändringar i regionens verksamhet
genom att informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av regionens
verksamhetsutbud för de äldres förhållande.

Syfte
Länspensionärsrådets syfte är att:



Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
Verka för att äldres frågor behandlas och synpunkter tas tillvara i
regionens politiska organ.

Initiera frågor inom området samt vara ett forum för opinionsbildning och
kunskapsspridning.

Funktion
Länspensionärsrådets funktion som samverkan- och samrådsorgan fastläggs med
utgångspunkt från nedan angivna uppgifter:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel



Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av
betydelse ur ett äldreperspektiv, följa förändringar och bevaka att nya
behov tillgodoses.



Samla in synpunkter och ge förslag vid förändringar av
samhällsinsatsernas utformning och förslag till lämpliga anpassningar.



Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning inom
äldreområdet.



Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning inom
äldreområdet.



Verka för integrering av äldrefrågor inom olika verksamhetsområden.



Rådet ska ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen av frågor som
berör äldreområdet i den mån det är lämpligt och tidsmässigt möjligt.



Länspensionärsrådet handlägger ej enskilda ärenden.

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(2)

Sammansättning
Länspensionärsrådet har följande sammansättning:
Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter och tre ersättare från Regionen,
där minst en av dessa ska ingå i regionstyrelsen.
Ordföranden i rådet utses av regionen och vice ordförande bland företrädarna från
pensionärsorganisationerna. Dessa tillsammans med sekreteraren utgör
beredningsgrupp för rådet.
Riksorganisation för pensionärer som genom sin distriktsorganisation bedriver
organiserad verksamhet inom länet ska efter beslut i regionstyrelsen vara
representerad i rådet. Regionstyrelsen fastställer antal ledamöter och ersättare från
de pensionärsorganisationer som ska ingå i rådet. Antal ledamöter från respektive
organisation som ska ingå i rådet beslutas utifrån medlemsantal.
Organisation som ingår i Länspensionärsrådet ska före den 1 november det år
regionfullmäktige väljs lämna förslag på ledamöter och ersättare.
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets sammanträden.

Sekreterare
Tjänsteman från regionledningskontoret är sekreterare i rådet.

Kallelser och protokoll
Kallelse med föredragningslista och handlingar ska skickas till rådets ledamöter
och ersättare minst fyra veckor i förväg.
Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden justeras av ordföranden och
anmäls i regionstyrelsen.

Ärendegång
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i Länspensionärsrådet ska
meddelas till sekreteraren senast tre veckor före utsatt sammanträdesdag.
Beslutat av regionstyrelsen:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 125
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar
Diarienummer: RJL 2021/668
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 33
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar
Diarienummer: RJL 2021/668
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 119
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar
Diarienummer: RJL 2021/668
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 81
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar
Diarienummer: RJL 2021/668
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Reglemente för Länsrådet för
funktionsnedsättningar
Länsrådet för funktionsnedsättningar - LFF är ett samverkans- och samrådsorgan
för frågor inom området funktionshinder mellan funktionshinderorganisationerna
och Region Jönköpings län.
Riktlinjer är FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning för att tillförsäkra delaktighet och jämlikhet,
Barnkonventionen, samt regeringens strategi för genomförandet av
funktionshinderpolitiken.
LFF ska aktivt verka för att dessa riktlinjer följs och omsätts i praktisk handling
samt aktivt arbeta för funktionshinderpolitik i Region Jönköpings län

Syfte
LFF:s syfte är att:


Utgöra en kontaktkanal mellan funktionshinderorganisationerna och
regionen och vara ett forum för överläggningar och information.



Utgöra ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till
regionens olika organ och där huvudmännen kan få en samlad
föreställning om funktionsnedsättningar och olika gruppers behov.

Funktion
LFF:s funktion som samverkans- och samrådsorgan fastläggs med utgångspunkt
från nedan angivna uppgifter:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel



Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av
betydelse ur ett funktionshinderperspektiv, följa förändringar och bevaka
att nya behov tillgodoses.



Samla in synpunkter och erfarenheter från organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättningar.



Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning hos
vederbörande organ.

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID
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Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning till
personer med funktionsnedsättningar och andra målgrupper.



Verka för integrering av personer med funktionshinder inom olika
verksamhetsområden.



Rådet ska ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen av frågor
som berör funktionshinderområdet, i den mån det är lämpligt och
tidsmässigt möjligt.



LFF handlägger inte enskilda ärenden.

2(3)

Organisation, arbetsformer och sammansättning
LFF har följande sammansättning:
Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter från Region Jönköpings län där
ordföranden i rådet utses av regionen och vice ordförande är representant från
funktionshinderrörelsen.
Funktionshinderrörelsen i länet har 11 representanter. Dessa utses efter samråd
mellan organisationerna att företräda grupperna med nedsatt syn- och hörsel,
kognitiv förmåga, rörelseförmåga och nedsättning p g a medicinska orsaker.
Ungdomsorganisation bör vara representerad. För varje ordinarie
ledamot/representant utses en ersättare. De ledamöter som väljs till LFF ska följa
gängse valperioder.
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets sammanträden.

Sammanträden
LFF har fyra sammanträden per år där extra sammanträde ska hållas om rådets
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär detta.

Sekreterare
Tjänsteman från regionledningskontoret är sekreterare i rådet.

Beredning och arbetsgrupper
Beredning av frågor till LFF:s sammanträden sker genom LFF:s beredningsgrupp,
som består av ordförande, vice ordförande samt berörd tjänsteman.

Kallelser och protokoll
Kallelser till LFF:s sammanträden skickas ut minst fyra veckor i förväg.
För kännedom ska föredragningslistor och protokoll även sändas
länsorganisationernas ordförande.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID
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LFF:s protokoll anmäls till regionstyrelsen samt delges också kommunernas
funktionshinderråd.

Ärendegång
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i LFF ska meddelas till
sekreteraren senast två veckor före utsatt sammanträdesdag.
Beslutat av regionstyrelsen:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID
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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 126
Valkretsindelning val 2022
Diarienummer: RJL 2021/1074
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 Indelningen av valkretsar inte ändras, utan följer samma indelning
som vid valet 2018, d v s tre valkretsar.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella förändringar av
valkretsar inför valet 2022.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10
 Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-05-05
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 20
Valkretsindelning val 2022
Diarienummer: RJL 2021/1074
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige att
 Indelningen av valkretsar inte ändras, utan följer samma indelning
som vid valet 2018, d v s tre valkretsar.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella förändringar av
valkretsar inför valet 2022.
Beslutsunderlag
 Skrivelse till nämnden daterad 2021-06-02
 Protokollsutdrag presidiet 2021-05-31
 Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-05-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Anders Gustafsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag om fortsatt tre
valkretsar. I yrkandet instämmer: Samuel Godrén (SD),
Raymond Pettersson (C), Stig-Göran Hultsbo (MP) samt Inger Gustafsson
(L).
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutat bifalla förslag om fortsatt tre
valkretsar.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MISSIV
2021-06-02
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RJL 2021/1074

Regionfullmäktige

Valkretsindelning inför valet 2022
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige att
 Indelningen av valkretsar inte ändras, utan följer samma indelning som vid
valet 2018, d v s tre valkretsar.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella förändringar av valkretsar
inför valet 2022.

Beslutsunderlag


Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-05-05

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Thomas Gustafsson
Ordförande

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Siw Kullberg
Kanslidirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 127
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/2270
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om
tågdepå i Nässjö.
Sammanfattning
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har
beslut fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal
regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnd TIM 2021-06-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
 Samverkansavtal med bilagor 1-3
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105
Tid:

2021-06-23 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 95
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/2270
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om
tågdepå i Nässjö.
Sammanfattning
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har
beslut fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal
regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
 Samverkansavtal med bilagor 1-3
Beslutet skickas till
Jönköpings Länstrafik
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86103
Tid:

2021-06-15 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 91
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/2270
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om
tågdepå Nässjö.
Sammanfattning
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har
beslut fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal
regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
 Samverkansavtal med bilagor 1-3
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-01
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RJL 2020/2270

Regionfullmäktige

Samverkansavtal med region
Kronoberg om tågdepå Nässjö
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om
tågdepå Nässjö.

Sammanfattning
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring om
depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har beslut
fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal regleras vad
som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.

Information i ärendet
I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas föreligger behov av en ny
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och
Region Kronoberg. Genom detta avtal regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i
Avsiktsförklaringen och behandlar hyresnivåer samt hur kostnader ska fördelas.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Samverkansavtal med bilagor 1-3

Beslut skickas till
Jönköpings Länstrafik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

RJL 2020/2270

SAMVERKANSAVTAL
SAMVERKANSAVTAL Tågdepå Nässjö
Detta samverkansavtal (”Avtalet
Avtalet”)
Avtalet har denna dag träffats mellan
(1)

Region Jönköpings län/Jönköpings länstrafik,
länstrafik organisationsnummer 232100-0057,
("JLT
JLT");
JLT och

(2)

Region Kronoberg/ Länstrafiken Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065,
("LTK
LTK").
LTK

JLT och Kronoberg benämns nedan gemensamt som ”Parterna
Parterna”
Part”.
Parterna och enskilt som ”Part
Part
1

BAKGRUND

1.1

Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, Halland, Blekinge och Skåne. JLT
och LTK bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne/Skånetrafiken 232100–0255,
Region Kalmar/Kalmar Länstrafik 232100–0073, Region Blekinge/Blekingetrafiken 2321000081 och Region Halland/Hallandstrafiken AB 556225- 2998 (”Best
Beställarna
Beställarna”).
ällarna Krösatågen
kompletterar och samverkar med andra tågsystem samt övrig av Beställarna anordnad
kollektivtrafik inom det geografiska området.

1.2

I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023/4 föreligger behov av en ny
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region
Kronoberg. Med anledning av detta träffade Parterna den 2020-11-11 en Avsiktsförklaring
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/Arrende, bilaga 1
(”Avsiktsförklaringen”).

1.3

Parterna har därefter beslutat att uppföra en depå (”Depån
Depån”)
Depån för tågunderhåll, med
placering i Nässjö. Depån kommer att uppföras på del av fastigheten Nässjö Nässjö 13:2
(”Fastigheten
Fastigheten”),
Fastigheten som ägs av Trafikverket. Trafikverket har upplåtit arrenderätt till Fastigheten
till RJL Tågdepån Nässjö AB org. nummer 559254-2582 (”NyAB
NyAB”),
NyAB ett av Region Jönköpings
län helägt dotterbolag. NyAB hyr i sin tur ut Fastigheten till JLT, enligt villkoren i bilaga 2
(”Hyr
Hyresavtalet
Hyresavtalet”).
esavtalet Depån kommer sedan att hyras ut i andra hand av JLT till det trafikföretag
(”Trafikföretaget
Trafikföretaget”)
Trafikföretaget som har ansvar för att utföra Krösatågstrafik åt Beställaren, enligt särskilt
upprättat andrahandsavtal (”Andrahandsavtalet
Andrahandsavtalet”).
Andrahandsavtalet Trafikföretagets åtagande omfattar även
fordonsunderhåll och Depån kommer att nyttjas för sådant underhåll av Beställarnas fordon.

1.4

Genom detta Avtal regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen. I övrigt
gäller Avsiktsförklaringen oförändrad i de delar som inte redan har genomförts eller
hanterats på annat sätt.
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2

SAMARBETETS OMFATTNING
OMFATTNING
Etablering

2.1

NyAB är beställare av byggentreprenaden för Depån och har haft ansvaret för att ordna
finansiering för kostnader kopplade till etableringen av Depån. Parterna har dock varit
delaktiga i och är överens om den initiala utformningen av Depån.

2.2

Depån kommer preliminärt att tillträdas av JLT den 1 februari 2023 i enlighet med
Hyresavtalet.

2.3

JLT ska hålla LTK informerad om eventuella förändringar i tidplanen för tillträdet.
Förvaltning

2.4

NyAB har det huvudsakliga ansvaret för att driva och förvalta Depån utifrån ett ekonomiskt
långsiktigt hållbart sätt enligt självkostnadsprincipen, i den mån ansvaret inte överförts på
JLT enligt Hyresavtalet.

2.5

Depån hyrs ut till Trafikföretaget i andra hand på villkor enligt Andrahandsavtalet i samband
med upphandling av drift och/eller underhåll av Fordon inom Krösatågen
(”Trafik
Trafikåtagandet
Trafikåtagandet”).
åtagandet Hyresperioden för Andrahandsavtalet motsvarar avtalstiden i
Trafikåtagandet.

2.6

Depåhyran och övriga villkor för Andrahandsavtalet gentemot Trafikföretaget fastställes i
utredningsfasen för kommande upphandlingen av Trafikföretaget.

2.7

Inom ramen för JLT:s ansvar enligt Hyresavtalet samt enligt Andrahandsavtalet har Parterna
ett delat ansvar för Depån i förhållande till Parts trafikvolym i Krösatågen, beräknat genom
Parts andel av totala fordonskilometer enligt av Trafikverket fastställd tågplan
(”Trafikvolym
Trafikvolym”).
Trafikvolym

2.8

Parterna ska vara överens om större ombyggnationer eller tillbyggnader av Depån eller
andra liknande större investeringar.

2.9

Om inte Parterna kan nå enighet avseende förvaltning, ombyggnationer, tillbyggnationer och
liknande ska beslut fattas på grundval av uppfattningen av den Part som har det största
ansvaret för Depån, enligt beräkningsprinciperna i punkt 2.7.
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Ekonomiskt ansvar
2.10 Parterna har kommit överens om principerna för hyressättningen av Depån. Hyresavtalet
mellan NyAB och JLT innebär en inledande årshyra om [39 830 000 ] kronor i
grundhyra/kallhyra. Därutöver tillkommer uppräkning med avtalat index, kostnader för drift
och underhåll m.m.
2.11 Kostnaderna för Depån ska fördelas mellan Parterna i förhållande till respektive Parts
Trafikvolym i Krösatågen.
2.12 Part svarar för sin andel av Trafikvolymen i Krösatågen. Part svarar även för den andel av
Trafikvolymen som avser annan Beställare med vilken denna Part har ingått
överenskommelse om trafik inom Krösatågen (förutsatt att överenskommelsen innefattar ett
nyttjande av Depån). Vid detta Avtals ingående (T21) är fördelningen mellan Parterna 71
procent hos JLT (inkl Hallandstrafiken) och 29 procent hos LTK (inkl Skånetrafiken). LTK ska
därmed ersätta JLT med 29 procent av nettot av JLT:s hyreskostnader till NyAB, efter
avräkning av JLT:s hyresintäkt genom upplåtelsen av Depån i andrahand till Trafikföretaget.
2.13 LTK ska betala den löpande ersättningen enligt punkt 2.12 till JLT [kvartalsvis senast den sista
vardagen innan varje kalenderkvartals början].
2.14 För det fall LTK:s andel av Trafikvolymen i Krösatågen, eller sådan annan Beställarens andel
för vilken LTK svarar enligt punkt 2.12, skulle förändras ska beräkningen av LTK:s andel av
kostnaderna för Depån enligt punkt 2.12 justeras i motsvarande mån med verkan från den 1
januari året efter att sådan förändring har skett.
2.15 LTK ska även ersätta JLT för övriga kostnader som kan komma att uppstå för Depån, med
fördelning enligt beräkningsprinciperna i punkt 2.11-2.12.
2.16 Part har rätt att teckna fristående samverkansavtal avseende Depån med annan Beställare
efter godkännande från den andra Parten. Volymen från trafik enligt sådant samverkansavtal
ingår i Partens åtagande i 2.12. Part har rätt att i denna situation i sin tur vidarefakturera
Parts kostnader enligt detta Avtal. Om sådan vidarefakturering sker är Part skyldig att
informera andra Parten om detta
2.17 Parterna har ett solidariskt ansvar för vakansrisk i Depån, för det fall Depån inte ska nyttjas
för underhåll eller vidare uthyrning av Depån på annan grund inte kommer till stånd.
Parternas andel av vakansrisken motsvarar Parternas andel av Trafikvolymen av Krösatågen.
Kostnad under vakans fördelas mellan Parterna, där andelen av kostnadsansvaret beräknas
genom medelvärdet av Parts årliga Trafikvolymer i Krösatågen under de senaste 10 åren
innan upphörande.

3 (5)

….... /…....

2.18 Vid upphörande av arrendeförhållandet mellan Trafikverket och NyAB ska eventuella
kostnader för avveckling av Depån, tillsammans med eventuella ännu ej täckta
investeringskostnader, fördelas mellan Parterna, där andelen av kostnadsansvaret beräknas
genom medelvärdet av Parts årliga Trafikvolymer i Krösatågen under de senaste 10 åren
innan upphörande.
2.19 Part är medveten om att NyAB, efter godkännande av Parterna, kan komma att hyra ut del
av Depån till tredje man, i den mån Hyresavtalet och JLT:s uthyrning i andra hand
Trafikföretaget ger utrymme för det. Eventuell reducering av kostnaderna för Depån på
grund av sådan upplåtelse ska tillgodogöras respektive Part i förhållande till Parts andel av
Trafikvolymen.
3

3.1

4

4.1

5

SAMRÅD OCH LOJALITET

Parterna ska samarbeta och agera i samråd inom ramen för detta Avtal. Samarbetet ska
präglas av öppenhet och konstruktivitet. Part ska även i övrigt lojalt verka för samarbetets
bästa och ska i enlighet med denna bestämmelse utan oskäligt dröjsmål meddela andra
Parten om förhållanden som kan innebära förändring av förutsättningarna för samarbetets
genomförande. Part får inte företa rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda
otillbörlig fördel åt sagda Part eller annan till nackdel för andra Parten, utan Parterna ska
agera lojalt och redligt gentemot varandra.
PARTERNAS RÄTTSLIGA STÄLL
STÄLLNING
TÄLLNING

Parterna är självständiga offentliga aktörer och äger inte rätt att på något sätt företräda
varandra eller annars rättsligt binda varandra.
AVTALSTID

5.1

Detta Avtal träder i kraft vid dess undertecknande men ska börja tillämpas av Parterna från
och med [ååmmdd] och löper parallellt med arrendeavtal som har träffats mellan
Trafikverket och NyAB avseende Fastigheten (”Arrendeavtalet
Arrendeavtalet”),
Arrendeavtalet bilaga 3.

5.2

Avtalet upphör utan krav på särskild uppsägning då Arrendeavtalet upphör, oberoende av
om Arrendeavtalet upphör till följd av att dess avtalstid löpt ut, om uppsägning skett eller av
annat skäl.

5.3

Ett nytt samverkansavtal mellan Parterna avseende Depån för tiden efter att Arrendeavtalet
har upphört ska föregås av en förhandling.
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6

ÖVRIGT

6.1

Part har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till annan direkt eller
indirekt helägd juridisk person. Överlåtande Part kvarstår dock som Part i detta Avtal och är
solidariskt ansvarig för övertagande juridisk persons samtliga förpliktelser. Annan överlåtelse
av Avtalet får inte ske utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande.

6.2

Om någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal skulle befinnas ogiltig eller på annat sätt
inte kan göras gällande ska detta inte få till följd att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I sådant
fall ska Parterna göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkallade och som
åstadkommer samma mål där balansen mellan Parternas förpliktelser ska bibehållas.

6.3

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade
och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

7

LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

7.1

Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal.

7.2

Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.
Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Ort och datum

Region Jönköpings län/Jönköpings
län/Jönköpings länstrafik

Region Kronoberg/Länstrafiken
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg

__________________________________

__________________________________

____________________________________

__________________________________
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HYRESAVTAL
- avseende lokal

1(6)

Datum

Kontraktsnummer

8 juni 2020

Tågdepån 001

Objektsnummer

Diarienummer

Del av Nässjö 13:2

Hyresvärd
Org-/Personnr

RJL tågdepån Nässjö AB

559254-2582

Hyresgäst(er)
Org-/Personnr

Region Jönköpings län genom Jönköpings länstrafik

232100-0057
Org-/Personnr

Hyresobjektets adress
Gata

Trappor/hus

Impregneringen 1
Kommun

Lägenhetsnr

Fastighetsbeteckning

571 42 Nässjö

del av Nässjö Nässjö 13:2

Aviseringsadress

Ändamålet med förhyrningen
Hyresobjektet ska användas till

X Tågdepå och service för upphandlad Krösatågstrafik 2021, innefattande tågdepå och

serviceytor inklusive kontor, tvätthall och städplattformar, verkstad,
uppställningsplatser för tåg parkeringsplatser m.m.

Bilaga nr
Enligt beskrivning i bilaga.

Hyresobjektets skick
Hyresobjektet hyrs ut i
befintligt skick.
Bilaga nr

X

avtalat skick enligt bilaga.

1

mellan parterna avtalat skick där vardera parten ska ombesörja och bekosta åtgärder i hyresobjektet för att tillse att hyresobjektet på
tillträdesdagen är i avtalat skick enligt bilaga.

Bilaga nr

Hyresobjektets omfattning
Enligt följande
Kontorsyta

Butiksyta
Våningsplan

Våningsplan

Yta i kvm ca

Yta i kvm ca

Våningsplan

Summa ca
Yta i kvm ca

Våningsplan

Yta i kvm ca

Butiksyta
Kontorsyta

Övrig yta

Lageryta
Våningsplan

Summa ca

Våningsplan

Yta i kvm ca

Yta i kvm ca

Total yta i kvm ca

Lageryta
Övrig yta

Hyresgästen har inte rätt till sänkning eller återbetalning av hyra och hyresvärden har inte rätt till höjning av hyran om ytan som anges i detta
hyresavtal avviker från den faktiskta ytan.

X

Framgår av bifogade ritning(ar). samt

Bilaga nr

2

av bilaga 1 Särskilda bestämmelser,

Till hyresobjektet hör
X

Tillfart för i och urlastning med fordon

Skyltplats

X

Parkeringsplats(er) för ca

Garageplats(er) för

25

bil(ar)
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Plats för skåp eller automat
bil(ar)

Sign

Sign

2(6)

Hyrestid/Uppsägning/Förlängning
Från och med den

2023-02-01

till och med den 2043-12-12

Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast
Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för varje gång förlängt med

9

månad(er) före hyrestidens utgång.

år

månad(er)

Hyra
37 945 000 kr per år utgörande

total hyra

X

hyra exklusive nedan markerade tillägg.

Hyresbetalning m.m.
Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

kalendermånads början

genom insättning på
plusgiro nr

bankgiro nr

X

kalenderkvartals början

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hyresgästen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m.

Indexjustering av hyran
Bilaga nr

X

3

Justering av hyran ska ske enligt bilaga

Fastighetsskatt
Bilaga nr

X

Ingår i hyran

Ersätts av hyresgästen enligt bilaga

El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer
el
X VA
X värme
Betalning
Ingår i hyran
Hyresgästen har eget abonnemang

X

El

X

VA

X

Värme

X

Varmvatten

X

X

varmvatten

X

kyla

Hyresgästen ska ersätta hyresvärden enligt bilaga

ventilation
Bilaga nr

Kyla
Ventilation

Mätare
Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas ombesörjer och bekostar följande part installation av sådan mätare.
Hyresvärden
Hyresgästen

X

Förvaring av avfall
I den mån hyresvärden är skyldig att tillhandahålla utrymmen för förvaring av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och
följa vid var tid gällande regler om källsortering som beslutas av hyresvärden utan att erhålla ersättning härför.

Bortforsling av avfall
X

Hyresgästen ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet.
Hyresgästen förbinder sig att ingå och att under hyrestiden vidmakthålla avtal med tredje part om borttransport av avfall.
Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet hyresgästen bedriver i hyresobjektet. Hyresgästen ska ersätta
hyresvärden härför. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den totala årliga kostnaden för borttransport av avfall från fastigheten.
Hyresobjektets andel utgör

procent. Ersättningsbeloppet uppgår vid detta hyresavtals undertecknande till

kronor per år.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet och kostnaderna härför
ingår i hyran.
Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i
hyresobjektet i den utsträckning det inte är hyresgästens ansvar enligt bilaga.

Bilaga nr

Trappstädning
Bilaga nr
Ingår i hyran

X

Regleras i bilaga

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen

Snöröjning och sandning
Bilaga nr

Ingår i hyran

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen
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Oförutsedda kostnader
Hyresgästen ska erlägga ersättning till hyresvärden för eventuella oförutsedda kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta
hyresavtals ingående. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den årliga totala kostnadsökningen för fastigheten för tiden från det att
kostnadsökningen uppstår.
Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet beslutar om efter
undertecknande av detta hyresavtal, och
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut
meddelat efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller myndighet.
Hyresobjektets andel utgör

100

procent.

(Om inte andelen har angetts ovan utgör andelen hyresgästens hyra (exklusive moms) i förhållande till samtliga hyror (exklusive moms) i fastigheten vid tidpunkten
för den oförutsedda kostnadsökningen. Är ett hyresobjekt i fastigheten inte uthyrt ska dess uppskattade marknadshyra tas med i andelsberäkningen.)
Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar ska betalas på samma sätt som hyran.

Hyresgästens momsplikt
X

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt
X

Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet och hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms.
För det fall fastighetsägaren/hyresvärden blir skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid var tid
gällande moms.

Beräkning av moms
Momsen ska beräknas på hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyresavtalet. Momsen ska
betalas samtidigt med och på samma sätt som hyran.
Om hyresvärden blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen på grund av hyresgästens självständiga agerande ¡ såsom att
hyresgästen överlåter hyresrätten eller i andra hand helt eller delvis hyr ut hyresobjektet (även om det sker till ett eget bolag) ¡ ska hyresgästen fullt ut ersätta
hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Om hyresgästens agerande får till följd att hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader ska
hyresgästen även erlägga ersättning till hyresvärden för den kostnadsökning som följer härav.

Miljö
Innan hyresgästen tillträder hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den enligt detta hyresavtal bedrivna verksamheten i hyresobjektet.
Verksamheten i hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande miljölagstiftning samt övriga miljöföreskrifter. Även efter detta
hyresavtals upphörande har hyresgästen ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och ansvaret preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.
Bilaga nr

X

1

Parterna har härutöver avtalat om de villkor som framgår av bilaga.

Byggvarudeklarationer
Om hyresgästen utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende hyresobjektet ska hyresgästen i god tid före arbetets utförande meddela
hyresvärden härom och för denne uppvisa byggvarudeklarationer för de produkter och det material som ska tillföras hyresobjektet om sådana har upprättats.

Revisionsbesiktningar
Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad av en myndighet konstateras fel eller brister i en av hyresgästen tillhörig installation ska
hyresgästen utföra och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder.

Tillgång till hyresobjektet
Hyresgästen ska tillse att hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av hyresvärden, företrädare för hyresvärden eller bolag som på uppdrag av hyresvärden
utför åtgärder på hyresobjektet/fastigheten.

PBL-avgifter
Vidtar hyresgästen ändringar i hyresobjektet utan nödvändigt bygglov eller annat tillstånd och hyresvärden till följd härav tvingas utge byggnadsavgift, tilläggsavgift,
annan avgift eller vite enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) ska hyresgästen ersätta hyresvärden med motsvarande belopp.

Brandskydd
Bilaga nr

X

4

Parternas fördelning av ansvaret för att hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd framgår av bilaga.

Myndighetskrav
Hyresvärden

X

Hyresgästen

ska fr.o.m. tillträdesdagen ansvara för och bekosta åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag, med stöd av lagstiftning eller avtal kan komma att kräva
för användande av hyresobjektet enligt detta hyresavtal. Parterna ska samråda med varandra innan åtgärder vidtas i anledning härav.
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Inredning
Hyresobjektet hyrs ut
utan för verksamheten särskild avsedd inredning.

Bilaga nr

X

1 och 5

med för verksamheten särskild avsedd inredning enligt bilaga.

Underhåll
Hyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av
hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten
tillhandahållen inredning.

Om tillämpligt ska hyresgästen ändock svara för

Bilaga nr

Hyresgästen ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av
dels ytskikt på golv, väggar och tak, dels inredning som
hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Om tillämpligt ska hyresgästen därtill svara för

Bilaga nr

Bilaga nr

1 och 5
Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.
Åsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden rätt att vidta dessa
åtgärder på hyresgästens bekostnad.

X

Skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen
Hyresvärden ska ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Hyresgästen ska gemensamt med andra hyresgäster ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
Bilaga nr

X

Parterna ska ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen på sätt som framgår av bilaga.

1 och 5

Ändringsarbeten
Hyresgästen får inte utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som direkt berör bärande byggnadsdelar
eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer utan hyresvärdens skriftliga samtycke.
Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar
försämras.
Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos uppvärmningsanordningar i allt väsentligt bibehålls.

Ledningar för telefoni och datakommunikation
Hyresvärden

X

Hyresgästen

ska bekosta nödvändig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i hyresobjektet som
parterna kommer överens om.
Bilaga nr
Parterna ska sinsemellan fördela ovan nämnda ansvar på sätt som framgår av bilaga.

Skyltar, markiser m.m.
Hyresgästen har rätt att sätta upp en skylt för den i hyresobjektet bedrivna verksamheten under förutsättning att hyresgästen dessförinnan har samrått med
hyresvärden och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att hyresgästen har erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att
sätta upp en sådan skylt. För uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd.
Hyresgästen ska på egen bekostnad och utan att erhålla ersättning härför ta ned och återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om
hyresvärden utför ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenovering.
Hyresvärden har inte utan hyresgästens medgivande rätt att sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till det av hyresgästen förhyrda hyresobjektet.
Hyresgästen har dock företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på sådana väggar.
Bilaga nr
Hyresgästen ska placera eventuell skylt i enlighet med av hyresvärden upprättad ritning.
Vid avflyttning ska hyresgästen ta bort uppsatta skyltar och andra anordningar samt återställa husfasaden

Försäkringar
Det är hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken det förhyrda hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska
teckna företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i hyresobjektet. Både hyresvärdens och hyresgästens försäkring ska omfatta skada som orsakats av
tredje man.

För hyresvärdens försäkringsansvar gäller bestämmelserna i bilaga 1

Skador p.g.a. yttre åverkan
Hyresvärden

X

Hyresgästen

svarar och står kostnaderna för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder m.m.

Låsanordningar
Hyresvärden

X

Hyresgästen

är skyldig att utrusta hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar som är en förutsättning för att hyresgästens företagsförsäkring ska gälla.
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Nedsättning av hyra
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför arbete på hyresobjektet för att sätta hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat
avtalat arbete på hyresobjektet.

X

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i
god tid underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.
Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten enligt lag.
Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten på sätt som
framgår av bilaga.

Bilaga nr

Hyresobjektets skick vid avflyttning
Hyresgästen ska senast vid hyresförhållandets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt hyresobjektet i ursprungligt eller i av hyresvärden godkänt skick.
Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av hyresobjektet senast sista dagen av hyresförhållandet. Innehåller hyresobjektet vid avflyttning egendom
som hyresgästen har tillfört hyresobjektet, med eller utan hyresvärdens godkännande, ska hyresgästen avlägsna egendomen, om parterna inte kommer överens
om annat. Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter ska hyresgästen ersätta hyresvärden för samtliga dennes kostnader med anledning av borttransport av
hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader, transportkostnader, avfallsskatt, avgift för deponering m.m.

Force majeure
Om hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp,
omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse
är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den
borgen ställd av

deposition med ett belopp om

ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal genom
bankgaranti intill ett belopp om

Bilaga nr

annan säkerhet i form av

insatt på bankkonto nr

Detta hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att hyresgästen senast vid ovan angiven tidpunkt har ställt säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal.

Behandling av personuppgifter
Bilaga nr

Hyresgästen samtycker till att hyresvärden behandlar dennes personuppgifter enligt bilaga (ej tillämpligt när hyresgästen är en
juridisk person).

Särskilda bestämmelser
Bilaga 1 Särskilda bestämmelser
Bilaga 2 Ritningar
Bilaga 3 Index
Bilaga 4 Brandskyddsklausul
Bilaga 5 Gränsdragningslista

Bilaga nr

Övrigt
De särskilda bestämmelserna ovan samt de till hyresavtalet bifogade bilagorna utgör del av hyresavtalet.
Hyresavtalet får inte inskrivas utan samtycke från hyresvärden.
Hyresavtalet får inte överlåtas utan samtycke från hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd.
Detta hyresavtal ersätter av parterna tidigare ingånget hyresavtal fr.o.m. dagen för detta hyresavtals ikraftträdande.

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign

6(6)

Underskrift
Detta hyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
Ort och datum

Jönköping 2020-

-

Hyresvärd

RJL tågdepån Nässjö AB

Ort och datum

Jönköping 2020-

-

Hyresgäst

Region Jönköpings län

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Hyresgäst

Maria Frisk, Jane Ydman

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Överenskommelse om avflyttning
Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den
senast den dagen.
Ort och datum

Ort och datum

Hyresvärd

Hyresgäst

och hyresgästen förbinder sig att avflytta från hyresobjektet

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Överlåtelse
Detta hyresavtal överlåts fr.o.m.
Frånträdande hyresgäst

Frånträdande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Ny hyresgäst
Org-/Personnr

Namn
Gatuadress

Postnr

E-postadress

Telefonnr

Aviseringsadress
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Hyresvärden godkänner överlåtelsen
Ort och datum

Hyresvärd

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Postort

Arrendeavtal

TRV 2020/10484

Avtalsnummer
Jordägare

Staten genom Trafikverket

orgnr: 202100 - 6297

Arrendator

RJL tågdepån Nässjö AB

Orgnr: 559254-2582
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Fakturaadress

RJL tågdepån Nässjö AB
Box 1024
551 11 Jönköping
RJL tågdepån Nässjö AB
Box 1024
551 11 Jönköping

Arrendeställe

Del av Trafikverkets fastighet Nässjö Nässjö 13:2. Arrendeställets läge framgår av
karta bilaga 1.
Avgränsning och överlämningspunkter för järnvägsanläggning anges i anslutningsavtal, bilaga 2.

Ändamålet
med upplåtelsen

Ändamålet med upplåtelsen innebär att arrendatorn har rätt att uppföra, anlägga
och bibehålla byggnader, anläggningar och funktioner för underhåll av järnvägsfordon.
Verksamhet som strider mot det angivna ändamålet är inte tillåten.

Avtalstid,
Avtalstiden är 2020 – 08 – 01 t o m 2070 – 12 – 31 och förlängs med 7 år i sänder,
uppsägning om inte uppsägning sker senast 7 år före avtalstidens utgång
och förlängning

Arrendeavgift

Grundavgiften är 400000kr/år och ska betalas årsvis i förskott enligt avisering. Förfallodag är 31/12.
Trafikverket äger rätt att utan uppsägning ändra arrendeavgiften i enlighet med följande. Arrendeavgiften är en basavgift anpassad till indextalet för oktober månad år
2021 enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. Skulle indextalet
någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, ska basavgiften justeras med det procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastalet.
Indexomräkning ska göras med hela procenttal. Omräknad arrendeavgift ska aldrig
sättas lägre än föregående års arrendeavgift. Ändring av arrendeavgiften ska alltid
ske fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
Vid försenad betalning ska Arrendatorn dels erlägga ränta enligt räntelagen
(1975:635), dels ersättning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader
m.m. i den mån ersättningsberättigade åtgärder vidtagits.
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Skulle under arrendetiden oförutsedda kostnadsökningar uppkomna för fastigheten
på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift
eller annan pålaga som riksdag, regeringen eller annan myndighet kan komma att
besluta om, ska Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till Jordägaren för på arrendestället belöpande andel (arrenderad yta i förhållande till fastighetens yta) av den årliga kostnadsökningen för fastigheten. Sådan ersättning ska erläggas enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning.
Uppförande
av byggnader, anläggningar
m.m. under
arrendetiden

Vill Arrendatorn uppföra byggnader och anläggningar under arrendetiden utöver vad
som anges för ändamålet inom detta avtal, får dessa uppföras först efter Trafikverkets skriftliga godkännande. Byggnader och anläggningar som Arrendatorn uppför
inom arrendestället tillhör denne.

Väg/Vägar

Arrendator svarar för väghållning inom arrendestället. Jordägaren har rätt att nyttja
vägar inom arrendestället för åtkomst och tillsyn av egen anläggning inom fastigheten.
Om jordägaren åläggs vägunderhåll genom anläggningsförrättning eller annan myndighets beslut avseende tillfartsvägar till arrendestället skall den kostnaden belasta
arrendatorn enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning.

Grind,
stängsel

Arrendatorn äger rätt att inhägna området. Om inhägnad sker mot Trafikverkets
spåranläggning ska detta ske i samråd med ansvarig inom Trafikverket för bandel
817.

Arrendatorns rätt
att anlita
annan för
verksamhetens bedrivande

Parterna är överens om att Arrendatorn har möjlighet att anlita tredje part för att
helt eller delvis bedriva ovan angivna verksamhet inom arrendestället och för att
nyttja de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som tillkommer Arrendatorn enligt
detta avtal.
Även om tredje part anlitas så är det dock Arrendatorn som gentemot Trafikverket
bär det fulla ansvaret för fullgörandet av de skyldigheter och rättigheter som tillkommer Arrendatorn enligt detta avtal.
Om Arrendatorn anlitar sådan tredje part ska Arrendatorn skriftligen underrätta
Trafikverket om detta samt i skriftligt kontrakt förplikta den tredje parten att bedriva
verksamheten enligt bestämmelserna i detta avtal och andra avtal som tecknas i anslutning till detta avtal.

Arrendatorns rätt
att upplåta
nyttjanderätt

Parterna är överens om följande villkor för vidareupplåtelse:
•

När tågdepån är färdigbyggd har Arrendatorn RJL tågdepån Nässjö AB rätt
att, på skäliga villkor, och för ovan angivet ändamål, upplåta tågdepån i sin
helhet till Region Jönköpings län (Jönköpings Länstrafik) med organisationsnummer 232100 – 0057.

•

Jönköpings Länstrafik är den part inom Region Jönköpings län som upphandlar trafikföretag för utförande av underhåll av järnvägsfordon inom tågdepån. Jönköpings Länstrafik har för ändamålet rätt att, på skäliga villkor,
upplåta hela eller delar av depån till det eller de trafikföretag som upphandlas.

•

I ovan angiven rätt att upplåta menas de utrymmen i byggnader och anläggningar inom den mark som omfattas av arrendeavtalet med RJL tågdepån
Nässjö AB.
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Arrendatorn RJL tågdepån Nässjö AB bär det fulla ansvaret för att inget villkor i de
avtal som tecknas med Jönköpings Länstrafik och som Jönköpings Länstrafik tecknar med upphandlade trafikföretag, undanröjer eller går utöver de skyldigheter och
rättigheter som tillkommer Arrendatorn enligt detta avtal.
Skick

Arrendestället utarrenderas i sitt vid tillträdet befintliga skick. Arrendatorn är skyldig att hålla arrendestället i ett vårdat skick och därvid följa Trafikverkets föreskrifter.
På arrendestället får ej uppsättas anordningar för reklam annat än för den rörelse
som bedrivs på området. Om skyldighet att söka tillstånd till uppsättandet av sådana
anordningar föreskrivs i lag, skall arrendatorn söka och bekosta erforderliga tillstånd.
Om det vid iordningställandet av arrendestället uppkommer överskottsmassor ska
dessa bortföras från arrendestället.

Tillträde

Trafikverkets personal, eller Trafikverkets uppdragstagare, ska för arbeten och tillsyn
äga tillträde till arrendestället och för ändamålet ha möjlighet att nyttja arrendeställets tekniska försörjning.

Teknisk för- Arrendatorn svarar för att upprätta och underhålla alla anläggningar som krävs för
sörjning
arrendeställets tekniska försörjning, exempelvis för vatten och avlopp, avledning av
spill- och dagvatten, belysning, tillfartsvägar och vägar inom området, stängsel och
övrigt skalskydd m.m. Dagvatten får ej avledas mot Trafikverkets järnvägsanläggning.
Arrendatorn är vidare skyldig att skaffa alla tillstånd som krävs för detta liksom att
ingå alla nödvändiga avtal. Arrendatorn ansvarar således själv för att skaffa alla
abonnemang och tjänster som behövs för verksamheten, exempelvis leverans av el,
VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation, renhållning, snöröjning och
sandning inom arrendestället och på sådana gatudelar/vägar intill arrendestället
som Arrendatorn nyttjar.
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Ledningar

Med ledningar avses alla typer av ledningar och/eller kulverteringar, i eller ovan
mark, för exempelvis el, VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation.
Arrendatorn är skyldig att låta Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets tillstånd, utan ersättning inom arrendestället anlägga, bibehålla, underhålla, nyttja, eller ta bort ledningar.
Arrendatorn är också skyldig att tåla intrång eller olägenhet med anledning av sedvanligt underhåll på ledning, utan annan rätt till ersättning än för skada på Arrendatorn tillhörig byggnad eller anläggning.
Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets tillstånd, ska samråda med Arrendatorn innan åtgärder enligt ovan vidtas i syfte att undvika sådan skada eller olägenhet
som inte rimligen kan tålas.
Om Arrendatorn har för avsikt att vidta åtgärd som riskerar att påverka eller skada
ledning ska Arrendatorn begära kabelanvisning från Trafikverket.

Verksamhetsansvar

Arrendatorn ska svara för alla nödvändiga tillstånd som erfordras för Arrendatorns
uppförande, förnyelse samt drift och underhåll av anläggning.
I den mån det för arrendestället finns gällande tillstånd till vattenverksamhet har Arrendatorn ansvaret för att fullgöra vad som därigenom åligger tillståndshavaren (avseende underhåll m.m.), även om Trafikverket inte inlett något förfarande för att befria Trafikverket från detta ansvar. Om Arrendatorn försummar sina skyldigheter i
detta avseende är Arrendatorn ansvarig för att ersätta all skada till följd härav, oavsett om ersättningskrav framställts gentemot Arrendatorn eller gentemot Trafikverket.
Arrendatorn har, i förhållande till Trafikverket, allt ansvar för kostnader som uppkommer till följd av Arrendatorns verksamhet under avtalstiden.
Arrendatorn ska tillse att det inom arrendestället inte bedrivs verksamhet som ger
upphov till sådan föroreningsskada som avses i 10 kap. 1 § miljöbalken. Om sådan
skada ändå skulle uppkomma till följd av verksamheten inom arrendestället, exempelvis på grund av olyckshändelse, är Arrendatorn ansvarig för att fullt ut avhjälpa
den förorening som således uppkommit.

Ansvar för
förorenade
områden

Trafikverket ansvarar för föroreningar som har uppkommit före Arrendatorns tillträde till arrendestället, med nedan angivna undantag för kostnader för åtgärder som
blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering av arrendestället. Trafikverket
har rätt till tillträde till arrendestället för att fullgöra detta ansvar.
Arrendatorn ansvarar för att vid detta avtals upphörande ska Arrendestället vara
brukligt för samma verksamhet som vid tidpunkten för tecknandet av detta avtal. Arrendatorn ska vid arrendets slut genom undersökning eller liknande sätt visa att
ingen förorening har skett.
Arrendatorn ska meddela Trafikverket om det uppkommer föroreningar under arrendetiden.
Vid exploatering ansvarar Trafikverket för kostnader för åtgärder som till följd av
föroreningssituationen hade behövts utföras även om exploateringen inte hade ägt
rum. Trafikverket ska inom ett år från kostnadens uppkomst ersätta Arrendatorn för
sådana kostnader. Arrendatorn är ansvarig för att bekosta alla övriga åtgärder av föroreningar som blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering.

Buller och
andra miljöstörningar

Det åligger Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som medför
sådan ersättningsgill skada som omnämns i 32 kap. miljöbalken (miljöskada) eller
författning som trätt i nyssnämnda lagrums ställe.
Det åligger vidare Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som
medför att det uppstår buller eller andra former av störningar som utgör eller kan utgöra fara eller olägenhet för hälsa och/eller miljö enligt de normer som tillsynsmyndighet, domstol eller annan myndighet finner tillämpliga. Av särskild vikt är att riktvärden eller andra normerande värden för buller under natt och helg inte överskrids.
Arrendatorn har allt civil- och offentlighetsrättsligt ansvar för verksamheten, och Arrendatorn bär således det fulla ansvaret för det fall att villkoren i denna bestämmelse
inte efterlevs.

Försäkring

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin
verksamhet på arrendestället.

Skadestånd

Trafikverket är inte ansvarigt för skada på arrendestället eller Arrendatorn tillhörig
egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje
man eller annan omständighet som Trafikverket inte råder över.
Arrendatorn förbinder sig att hålla Trafikverket skadeslöst i händelse av att krav på
skadestånd och/eller annan kompensation från tredje man och därmed sammanhängande kostnader drabbar Trafikverket till följd av Arrendatorns verksamhet och
nyttjande av arrendestället.
Trafikverket ska utan dröjsmål underrätta Arrendatorn ifall sådant krav skulle riktas
mot Trafikverket, och ska vidare samråda med Arrendatorn inför eventuella förlikningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Trafikverket får
inte utan Arrendatorns samtycke vare sig ingå förlikning med tredje man, till någon
del medge tredje mans talan eller vitsorda belopp i sådan rättegång som här avses.
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Arrenderät- Arrenderätten får inte utan Trafikverkets skriftliga medgivande användas som säkerten som sä- het för Arrendatorns åtagande gentemot tredje man.
kerhet
Ändringar
och tillägg
m.m.

Ändring av eller tillägg till detta avtal, liksom medgivande enligt bestämmelserna i
detta avtal eller enligt lag, ska avfattas skriftligen för att vara gällande mellan parterna

Skyddsföre- Arrendatorn ska iaktta de föreskrifter som Trafikverket tillämpar för mark, upplag,
skrifter
byggnader och liknande vid elektrifierat spår, se bilaga 3. Om Arrendatorn bryter
m.m.
mot dessa bestämmelser ska Arrendatorn hålla Trafikverket skadeslös dels för egen
skada, dels för vad verket kan tvingas utge till tredje man med anledning av skadan.
Ansvar enligt ellagstiftningen

Arrendatorn ska uppfylla kraven i starkströmsföreskriften (2009:22) samt övriga bestämmelser som gäller för den som äger eller råder över en elanläggning. Bland övriga bestämmelser kan särskilt framhållas följande:
•
•
•
•

•

ELSÄK-FS 2008:1 om hur elektriska anläggningar ska vara utförda (som utförande anses även ombyggnad eller utvidgning av en befintlig starkströmsanläggning),
ELSÄK-FS 2008:2 om varselmärkning,
ELSÄK-FS 2008:3 om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar,
ELSÄK-FS 2011: om anmälan av ibruktagande av kontaktledning och
ELSÄK-FS 2012:1 om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar.

Avtalets
Såvida inte annan skriftlig överenskommelse träffas ska Arrendatorn senast på frånupphörande trädesdagen återlämna det upplåtna området i avstädat och för Trafikverket godtagbart skick, fritt från byggnader och anläggningar som tillhör Arrendatorn. Kostnader
för inte avstädat område vid frånträdesdagen debiteras Arrendatorn. Arrendatorn
har rätt att närvara vid jordägarens syn efter avtalets upphörande.
Någon skyldighet för jordägaren att inlösa anläggningar eller andra nedlagda kostnader på arrendestället skall ej föreligga. Bestämmelserna i jordabalken 11 kap 5-6a §§
gäller ej i detta avtal.
Övriga villkor

Parterna är ense om att Arrendatorns väsentliga brott mot detta avtal och/eller
andra avtal som tecknas i anslutning till detta avtal utgör ett åsidosättande av sådan
avtalsenlig skyldighet vars fullgörande är av synnerlig vikt för Trafikverket.
De avtal som parterna till dags dato har tecknat i anslutning till detta avtal är följande:
• Anslutningsavtal, bilaga 2.
Om Arrendatorn begår väsentliga brott mot detta avtal eller andra avtal som tecknas
i anslutning till detta avtal och inte vidtar rättelse inom sex månader från det att Trafikverket skriftligen anmodat om rättelse är arrenderätten förverkad och Trafikverket berättigat att
• säga upp detta avtal till upphörande 12 månader efter rättelseperiodens utgång, och att
• lösa in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av
arrenderätten.
Arrendatorn har å sin sida rätt att säga upp avtalet i förtid om Trafikverket
• grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal eller andra avtal som
tecknas i anslutning till detta avtal, eller
• upphör med underhåll av eller lägger ner intilliggande del av järnvägsnät,
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varvid Trafikverket, om Arrendatorn så begär i samband med uppsägningen, ska lösa
in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av arrenderätten.
Ersättning
vid inlösen

Om arrendeavtalet upphör innan arrendetidens slut och Trafikverket ska lösa in Arrendatorns byggnader och anläggningar så ska ersättning utgå med marknadsvärde.

Bilagor

1 Karta

2 Anslutningsavtal

3. Elsäkerhetsföreskrifter
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Underskrift Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Datum:

Datum:

Staten genom Trafikverket

RJL tågdepån Nässjö AB
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SKALA 1:1000
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Bilaga till kontrakt om anläggning,
underhåll och trafikering av industrioch sidospår

Kontraktsparter

FÖRESKRIFTER för mark, upplag byggnader
o. dyl. vid elektrifierat spår
(Med byggnader avses förutom husbyggnader
även transport- och lyftanordningar o. dyl.)
Bilaga till kontrakt om arrende av mark

X

Sgr

Dnr

613 2 4749

A. Allmänna föreskrifter
Innehavare av markområde eller byggnad intill elektrifierat spår får inte motsätta sig att de
säkerhetsanordningar utförs eller att de varningsskyltar o. dyl. sätts upp som Trafikverket anser nödvändiga
med hänsyn till faran för olycksfall genom inverkan av elektrisk ström. Innehavare är vidare skyldig att
informera all personal på området eller i byggnaden om järnvägens elektriska anläggningars farlighet genom
instruktion i Trafikverkets föreskrift dK<ϮϬϭϯ͗ϬϮϴϵ͘


Arbete får inte utföras på sådan plats och på sådant sätt, att risk därvid kan uppstå för att person, direkt
med någon kroppsdel eller indirekt med något föremål kommer spänningssatta anläggningsdelar närmare
än 1,4 meter. Mindre avstånd kan anses tillräckligt om de spänningsförande delarna är effektivt
avskärmade. Större avskärmning är nödvändigt om arbetet utförs med hjälp av redskap vilkas rörelser är
svåra att kontrollera. För användning av arbetsmaskiner och kranar vid spänningssatt kontaktledning gäller
Trafikverkets föreskrift BVF 1921 kapitel 10.



Öppna järnvägsvagnar får i samband med arbete handlastas och handlossas under en spänningssatt
kontaktledning om nedanstående tre villkor är uppfyllda.
1. Personalen ska vara instruerad om gällande elsäkerhetsregler och riskerna vid arbete under
spänningsförande spänningssatta ledningar.
2. Den som lastar eller lossar ska uppehålla sig på ett plan vars avstånd till kontaktledningen är
minst 3,5 meter.
3. Lastningen och lossning ska utföras så att personal eller last inte kan komma in i närområdet
(1,4 meter från spänningssatt anläggningsdel).



Innan nybyggnads-, ändrings- eller underhålls arbeten på börjas och innan snöskottning från tak på
byggnad invid elektrifierat spår igångsättes ska Trafikverket underrättas, så att anvisningar för arbetet kan
lämnas och vid eventuell behövlig bevakning ordnas. Bevakning ska bekostas av byggnadens innehavare.

B. Föreskrifter om byggnaders placering
Det horisontella avståndet mellan spänningsförande del i närmaste högspänningsledning och en byggnad eller
någon byggnadsdel ska vara minst 5 meter när det är vindstilla. För byggnader avsevärt högre än
högspänningsledningen framgår minsta avstånd mellan spänningsförande del i högspänningsledningen och
byggnaden av figur 1.

Figur 1
C. Föreskrifter om upplags placering
Ett utrymme som disponeras för upplag, får inte sträcka sig in i säkerhetszonen (minst 2,20 meter från
närmaste räl).
Ett upplag eller andra föremål som läggs upp intill järnvägen får inte komma närmare en spänningsförande
anläggningsdel än 4 meter.

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 128
Omdisponeringar av budget för att kompensera för
ökade kostnader/minskade intäkter som är direkt
kopplade till coronapandemin
Diarienummer: RJL 2021/136
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna att Region Jönköpings läns budgeterade resultat justeras
ner med 80 miljoner kronor, i enlighet med förslag till
omdisponering.
Regionstyrelsen
2. Godkänner att nämnden för folkhälsa och sjukvård kompenseras
2021 med 243 miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade
till coronapandemin.
3. Godkänner att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
kompenseras med 124 miljoner kronor 2021 för att täcka förlorade
kollektivtrafikintäkter kopplade till coronapandemin.
4. Omdisponeringsbesluten förutsätter regionfullmäktiges beslut om
justering av budgeterat årsresultat.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig genom Malin Wengholm till förmån för eget
yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Samuel Godrén till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april
beslutade Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna yrkar på avslag för
att-sats nummer 1,3 och 4, se bilagt yrkande i sin helhet.
Samuel Godrén (SD) tillstyrker att FS nämnden kompenseras 2021 med 243
miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade till coronapandemin.
Yrkar att Region Jönköpings läns budgeterade resultat ska kvarstå och
hanteras i årsredovisning samt budgetprocess i vanlig ordning.
Tillstyrker att finansiera TIM nämndens underskott med anledning av
coronapandemin ur regionstyrelsens reserverade medel för oförutsett med
45 miljoner kronor. Yrkar att TIM nämnden ska arbeta utifrån att begränsa
utökade kostnader för att på sikt hålla sig inom budget, se bilagt yrkande i
sin helhet.
Beslutsgång
På ordförandes fråga bifalls enhälligt att-sats 2 av regionstyrelsen.
Att-sats 1,3 och 4 ställs under proposition där föreliggande förslag bifalls
och där yrkanden från Moderaterna och Sverigedemokraterna avslås.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Yrkande från Moderaterna
Moderaterna yrkar på avslag för att-sats nummer 1,3 och 4 i ärende 26, omdisponering av
budget.
Avvikande budgetresultat ska redovisas i en prognos och inte genom att justera ner
budgeterat resultatet under pågående budgetår.
Under pandemiåren 2020 och 2021 har antalet resenärer i kollektivtrafiken halverats. Hur
återhämtningen post-Corona kommer att se ut vet ingen, men mycket tyder på att våra
beteendemönster kommer att förändras i grunden med mer hemarbete eller närarbete som
följd. Det förutsätts därför ett kontinuerligt arbete med effektiviseringar och omfördelningar
i den befintliga kollektivtrafikverksamheten. Moderaterna har under året efterlyst en
åtgärdsplan för att minska underskottet i nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö. Vi
konstaterar att ingen åtgärdsplan är framtagen och inga åtgärder är vidtagna.
I enlighet med av regionfullmäktige beslutade missiv förutsätter vi att åtgärder vidtas för att
minska underskotten.

Moderaterna i Region Jönköpings län
genom
Malin Wengholm, Regionråd

RS 2021-08-17

Pkt 26 Omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till Corona pandemin

Yrkande:
Sverigedemokraterna delar inte uppfattningen att hela TIMs underskott är direkt
kopplade till Corona pandemin. Byte av biljettsystem och att det, på en del
linjer, saknats möjlighet att registrera resekort är delvis en ledning- och
styrningsfråga.
Vi tillstyrker att FS nämnden kompenseras 2021 med 243 miljoner kronor för att
täcka merkostnader kopplade till coronapandemin.
Vi yrkar att Region Jönköpings läns budgeterade resultat ska kvarstå och
hanteras i årsredovisning samt budgetprocess i vanlig ordning.
Vi tillstyrker att finansiera TIM nämndens underskott med anledning av
coronapandemin ur regionstyrelsens reserverade medel för oförutsett med 45
miljoner kronor.
Vi yrkar att TIM nämnden ska arbeta utifrån att begränsa utökade kostnader för
att på sikt hålla sig inom budget.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 149
Delårsrapport uppdrag till RLK
Diarienummer: RJL 2021/136
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna att Region Jönköpings läns budgeterade resultat justeras
ner med 80 miljoner kronor, i enlighet med förslag till
omdisponering.
Regionstyrelsen
 Godkänner att nämnden för folkhälsa och sjukvård kompenseras
2021 med 243 miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade
till coronapandemin.
 Godkänner att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
kompenseras med 124 miljoner kronor 2021 för att täcka förlorade
kollektivtrafikintäkter kopplade till coronapandemin.
 Omdisponeringsbesluten förutsätter regionfullmäktiges beslut om
justering av budgeterat årsresultat.
Sammanfattning
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april
beslutade Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) meddelar att moderaterna deltar ej i dagens beslut
utan återkommer vid styrelsens behandling av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-14

1(3)

RJL 2021/136

Regionstyrelsen

Omdisponeringar av budget för att
kompensera för ökade
kostnader/minskade intäkter som är
direkt kopplade till coronapandemin
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna att Region Jönköpings läns budgeterade resultat justeras ner
med 80 miljoner kronor, i enlighet med förslag till omdisponering.
Regionstyrelsen
 Godkänner att nämnden för folkhälsa och sjukvård kompenseras 2021 med
243 miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade till
coronapandemin.
 Godkänner att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö kompenseras
med 124 miljoner kronor 2021 för att täcka förlorade
kollektivtrafikintäkter kopplade till coronapandemin.
 Omdisponeringsbesluten förutsätter regionfullmäktiges beslut om justering
av budgeterat årsresultat.

Sammanfattning
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april beslutade
Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på
omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade kostnader/minskade
intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin.

Information i ärendet
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april beslutade
Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på
omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade kostnader/minskade
intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin. Förslaget ska redovisas vid
regionstyrelsens arbetsutskott den 28 juni 2021 för beslut i regionstyrelsen augusti
2021.
Styrelsen noterar att de tre nämnderna påverkas på olika sätt av pandemin, både
vad gäller kostnader/intäkter och andra mål. Sedan pandemin bröt ut har det varit
uttalat att extra kostnader på grund av pandemin inte ska vara ett hinder för att

TJÄNSTESKRIVELSE

2(3)

RJL 2021/136

förhindra smittspridning, ge god vård och stöd till näringslivet. Det är orimligt att
kräva budget i balans i nämnderna 2021 när pandemin kraftigt påverkar
måluppfyllelse. Styrelsen vill dock påpeka att nämnden för folkhälsa och sjukvård
och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö behöver se över kostnader/intäkter
som inte är relaterade till pandemin och ha en plan för hur dessa ska hanteras
framöver.
Regionledningskontoret föreslår att kompensation ges till nämnden för folkhälsa
och sjukvård (FS) och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) för
redovisade merkostnader/minskade intäkter i samband med delårsrapport per april
2021.
Merkostnader inom FS nämnden bedöms uppgå till 308 miljoner kronor 2021.
(varav Medicinsk vård 125 miljoner kronor, Kirurgisk vård 175 miljoner,
Psykiatri, Rehabilitering, Diagnostik 8 miljoner). För att finansiera FS nämndens
merkostnader föreslås att 65 miljoner kronor av de 75 miljoner kronor som är
budgeterade för ”Uppskjuten vård” disponeras för att täcka merkostnader.
Resterande 243 miljoner kronor finansieras genom att Regionstyrelsen tilldelar
medel från provtagningsersättning (138 miljoner kronor), merkostnadsansökan
december 2020 (35 miljoner kronor) samt tillkommande medel från
vårändringsbudgeten (70 miljoner kronor).
Minskade intäkter och merkostnader inom TIM bedöms uppgå till 124 miljoner
kronor efter att hänsyn tagits till att Region Jönköpings län får extra stöd för
förlorade biljettintäkter på 42 miljoner kronor. För att finansiera TIM nämndens
underskott med anledning av coronapandemin föreslås att delar av
regionstyrelsens reserverade medel för oförutsett, 45 miljoner kronor nyttjas. För
att finansiera resterande 80 miljoner kronor föreslås att Region Jönköpings läns
resultat justeras ned med motsvarande belopp.
Föreslaget förutsätter att Region Jönköpings län får minst 50 miljoner av de 60
sökta miljonerna för merkostnader december samt får 42 miljoner i ersättning för
förlorade biljettintäkter. Eventuell differens hanteras inom regionstyrelsen.
Förslaget ovan innebär följande förändring av Region Jönköpings läns
resultaträkning.

mnkr
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Resultat

Budget Föränd2021
ring
-12 056
-80
12 576
520
190
710

Justerad
budget
2021
-12 136
12 576
440
190
630
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-13

Beslut skickas till
Nämnd för Folkhälsa- och sjukvård
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 82-103
Tid:

2021-06-08 kl. 10:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 93
Delårsrapporter 2021
Diarienummer: RJL 2021/136
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna delårsrapport per april 2021.
Regionstyrelsen beslutar att
 Regionledningskontoret får i uppdrag att mot bakgrund av
nämndernas behandling av delårsrapport per april ta fram ett förslag
på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till
Coronapandemin. Förslaget ska redovisas vid regionstyrelsens
arbetsutskott den 28 juni 2021 för beslut i regionstyrelsen augusti
2021. Styrelsen noterar att de tre nämnderna påverkas på olika sätt
av pandemin, både vad gäller kostnader/intäkter och andra mål.
Sedan pandemin bröt ut har det varit uttalat att extra kostnader pga
pandemin inte ska vara ett hinder för att förhindra smittspridning, ge
god vård och stöd till näringslivet. Det är orimligt att kräva budget i
balans i nämnderna 2021 när pandemin kraftigt påverkar
måluppfyllelse. Styrelsen vill dock påpeka att FS och TIM behöver
se över kostnader/intäkter som inte är relaterade till pandemin och ha
en plan för hur dessa ska hanteras framöver.


Noterar inkommen skrivelse från nämnden Trafik, infrastruktur och
miljö avseende delårsrapport.

Reservationer
Reservation Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 82-103
Tid:

2021-06-08 kl. 10:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämndernas behandling av ärendet,
FS 2021-06-01, TIM 2021-06-01, ANA 2021-06-02
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24
 Delårsrapport april 2021
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S), Jimmy Ekström (L) samt Rachel De Basso (S) yrkar
bifall till föreliggande delårsrapport med koalitionens tillägg.
Malin Wengholm (M) yrkar på att få göra en anteckning till protokollet
samt tilläggsyrkanden som avser:
 Uppskjuten vård
 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic
 Akutsjukhusens uppdrag
Framför i övrigt att Moderaterna inte ställer sig bakom TIM:skrivelse.
Protokollsanteckning samt yrkanden i sin helhet enligt bilaga.
Samuel Godrén (SD) vill göra en anteckning till protokollet enligt bilaga.
Framför i övrigt att Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom TIM:s
skrivelse.
Beslutsgång
På fråga finner ordföranden att regionstyrelsen bifaller delårsrapport 1 med
koalitionens tillägg.
På fråga om bifall eller avslag till Moderaternas tilläggsyrkanden om:
 Uppskjuten vård
 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic
 Akutsjukhusens uppdrag
finner ordföranden att samtliga yrkanden avslås.
Bifaller protokollsanteckningar från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 129
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Diarienummer: RJL 2021/746
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor.
 Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till en
maximal kostnad på 38 000 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2021-06-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Planskisser
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
 Information vid nämndsammanträdet 2021-06-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt hänvisar till
medskick från FS-nämnden. Bifall yrkar även Martin Nedergaard-Hansen
(BA) samt Håkan Nyborg-Karlsson (SD).
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 111
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Diarienummer: RJL 2021/746
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård, ställer sig bakom Regionstyrelsens
förslag att:
 Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor.
 Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till en
maximal kostnad på 38 000 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Planskisser
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
 Information vid nämndsammanträdet 2021-06-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden lämnar för koalitionen i Region Jönköpings län följande
medskick till Regionstyrelsen:
Eventuellt uppkomna personal kostnader får hanteras inom verksamhetens
budget.
Thomas Bäuml för Moderaterna, yrkar bifall till beslutsförslaget och
medskicket från koalitionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 73-89
Tid:

2021-06-15 kl. 08:30

Plats:

Digitalt

§ 79
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Diarienummer: RJL 2021/746
Beslut
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård, ställa sig bakom
Regionstyrelsens förslag att:
 Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor.
 Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till en
maximal kostnad på 38 000 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Planskisser
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 121
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Diarienummer: RJL 2021/746
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Ärendet skickas till nämnden för folkhälsa och sjukvård för
synpunkter innan beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige.
Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Planskisser
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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RJL 2021/746

Regionfullmäktige

Ombyggnad av hus 06 och 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor.
2. Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till
en maximal kostnad på 38 000 000 kronor.
3. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på
1 250 000 kronor.

Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för Höglandssjukhuset
i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt för daguppvakningsplatser
till OP/IVA-kliniken.

Information i ärendet
Bakgrund och syfte
Under 2010-2011 reviderades generalplanen för Höglandssjukhuset i Eksjö och i
den lämnades förslag på hur förändringarna på sjukhuset skulle slutföras. Etapp 6
innefattar ombyggnad för akutmottagning och del av OP/IVA-kliniken i hus 06
och 25 samt tillbyggnad av förbindelsegång.
När hus 37 planerades så rymdes inte alla OP/IVA-klinikens delar. Det som inte
rymdes var den dagkirurgiska delen i form av reception, vilket innefattar
preoperativa förberedelser av patient inför operation och narkosmottagning.
Daguppvakningsplatser fick inte heller plats i hus 37.
Nuvarande lokaler för akutmottagningen är underdimensionerade för det antal
patienter som årligen besöker akutmottagningen. Lokalerna är ur ett arbetsmiljöoch patientsäkerhetsperspektiv undermåliga. Lokalerna är inte förändrade sedan
de togs i bruk början av 1980-talet. I och med ortopedmottagningens flytt till Hus
37 kan en utökning ske av akutmottagningens behandlingsrum och
undersökningsrum, då dessa utrymmen är belägna i direkt anslutning till
akutmottagningen. I samband med detta planeras också lokaler för närakuten på
akutmottagningen.
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Ombyggnaden av hus 06 och 25 görs för att tillgodose krav och behov på
patientsäkra flöden mellan operation i hus 37 och uppvakningsavdelningen,
belägna på plan 4. Uppvakningsavdelningen finns idag i hus 26, vilket gör att
patienterna får transporteras i allmän korridor. I hus 06 och 25 placeras även
narkosmottagning och preoperativa mottagningen. När ombyggnaden av hus 06
och 25 är klara kommer operationsverksamhetens patientflöden optimeras och
patientflödet förbättras eftersom det efter operation har nära till
uppvakningsavdelningen samt att patienter inte behöver transporteras i allmän
korridor.
Akutmottagningens lokaler visar idag brister i logistik, arbetsmiljö och integritet.
De akutrum som finns idag är för små och antalet behandlingsrum är inte anpassat
för det patientflödet som finns idag. Akutmottagningen får efter ombyggnaden
utökad yta med större akutrum och fler behandlingsrum. Lokaler för närakuten
kan erbjudas på mottagningen under kvällar och helger, vilket ökar samarbetet
mellan enheterna och för patienterna innebär det att de direkt kan hänvisas till rätt
vårdinstans.
Sker förändringar i verksamheternas behov kan innehållet i lokalerna förändras.

Utvärdering av alternativ
Två alternativ har utretts under förstudien. Dels ett alternativ där hus 06 och hus
25 rivs och ersätts med en ny byggnad och dels ett alternativ där husen byggs om.
Nybyggnadsalternativet medger större möjligheter att utforma planlösningarna på
plan 3 och 4. Dessutom skulle det öka förutsättningarna för en rationell
användning av plan 2. Detta alternativ ger även möjlighet till att bygga en kulvert
mellan hus 26 och 37 för att förenkla transporter.
Nybyggnadsalternativet blir cirka 80 miljoner kronor dyrare och tar längre tid att
färdigställa. Genomförandet förutsätter dessutom att ambulanshallen tomställs och
att en provisorisk hall byggs väster om hus 26.
Ombyggnadsalternativet ger en lägre kostnad och en kortare genomförandetid.
Ambulanshallen kommer att kunna vara i drift under ombyggnaden. Vissa
kompromisser avseende planlösning och fastighetstekniska lösningar måste
däremot göras. Stommen i del av hus 06 kommer att bytas ut för att ge plats för
tekniska installationer.
Ombyggnadsalternativet förordas eftersom de kompromisser i planlösning och
tekniska installationer som måste göras anses vara rimliga i förhållande till den
minskade kostnaden det medför.
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Verksamheternas bedömning av investeringen
Bilaga till ärende för ombyggnation av hus 06 och 25
på Höglandssjukhuset i Eksjö – Dnr 2021/746
Kund-/patientperspektiv:
Ökad tillgänglighet för kunden/patienten

Stor påverkan

Förbättrad kvalité för kunden/patienten

Stor påverkan

Förbättring vad gäller patientsäkerhet

Stor påverkan

Minskad risk för smittspridning

Stor påverkan

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen

Stor påverkan

Process- och produktionsperspektiv:
Möjligheter att korta behandlingstider

Liten påverkan

Förändrat arbetssätt

Liten påverkan

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer

Stor påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Stor påverkan

Konstnärlig gestaltning
Som framgår av Kulturplanen strävar Region Jönköpings län efter att följa
rekommendationen att en procent ska avsättas för konstnärlig gestaltning. För
ombyggnationen avsätts 1 250 000 kronor för konstnärlig gestaltning. Eftersom
ombyggnationen avser till stor del befintlig verksamhet avsätts inte fullt en
procent.

Finansiering
För ombyggnationen på maximalt 290 000 000 kronor reserveras utrymme i
investeringsplanen för 2022-2024. Anskaffning och därmed utbetalningar av lös
utrustning kommer ske under åren 2022-2024. Av den totala utgiften för lös
utrustning och inventarier är bedömningen att 18 000 000 kronor kommer att
skrivas av direkt och cirka 20 000 000 kronor bli föremål för årliga avskrivningar.
I flerårsplanekalkylen finns utrymme för tillkommande avskrivningskostnader.
I de fall anskaffningen av lös utrustning/inventarier innebär en ökad årlig
driftkostnad för verksamheten kompenseras detta i vissa fall i budget efter särskild
genomgång av regionledningskontoret. I samband med rivning av gamla lokaler
sker en nedskrivning av restvärde på sammanlagt 11 000 000 kronor, vilket tas
hänsyn till i den årliga budgetprocessen med regionfastigheter. Årligt ökade
driftskostnader för nyinvesteringar, ökade hyreskostnader samt ökade
städkostnader kompenseras verksamheterna. Eventuellt tillkommande
personalkostnader kommer inte kompenseras.
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Planskisser

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi
Medicinsk vård
Kirurgisk vård
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 104-144
Tid:

2021-08-17 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 130
Ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus
Diarienummer: RJL 2021/1215
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus till en
maximal kostnad på 24 000 000 kronor.
Sammanfattning
Som en del i arbetet kopplat till beslutat ärende om förändrat
produktionssätt för måltid Värnamo och samverkan mellan Eksjö och
Värnamo (Dnr 2020/1267), behöver ombyggnad av köket på Värnamo
sjukhus genomföras. Utredning av alternativ för ombyggnad har gjorts och
ett alternativ med minskning av nuvarande yta föreslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
 Ritningar och bildspel
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 140
Ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus
Diarienummer: RJL 2021/1215
Beslut


Ärendet behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-08-17.

Sammanfattning
Som en del i arbetet kopplat till beslutat ärende om förändrat
produktionssätt för måltid Värnamo och samverkan mellan Eksjö och
Värnamo (Dnr 2020/1267), behöver ombyggnad av köket på Värnamo
sjukhus genomföras. Utredning av alternativ för ombyggnad har gjorts och
ett alternativ med minskning av nuvarande yta föreslås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
 Ritningar och bildspel
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden samt Malin Wengholm (M) meddelar att man avvaktar med
beslut i ärendet till regionstyrelsens sammanträde 2021-08-17.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Ombyggnad av köket på Värnamo
sjukhus
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 föreslår Regionfullmäktige godkänna ombyggnad av köket på Värnamo
sjukhus till en maximal kostnad på 24 000 000 kronor.

Sammanfattning
Som en del i arbetet kopplat till beslutat ärende om förändrat produktionssätt för
måltid Värnamo och samverkan mellan Eksjö och Värnamo (Dnr 2020/1267),
behöver ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus genomföras. Utredning av
alternativ för ombyggnad har gjorts och ett alternativ med minskning av
nuvarande yta föreslås.

Information i ärendet
Under 2020 gjordes en översyn av område måltid i Region Jönköpings län. Målet
med översynen var att belysa vilka förändringar som krävs för att få en ekonomi i
balans och samtidigt ge ökad kvalitet för patienten och en flexiblare lösning för
vården. Som en del i arbetet kopplat till beslutat ärende om förändrat
produktionssätt för måltid Värnamo och samverkan mellan Eksjö och Värnamo
(Dnr 2020/1267), behöver ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus genomföras.
Lokalerna i Värnamo är gamla och slitna och behöver rustas upp. Antal portioner,
produktionssätt samt krav på livsmedelshygien och arbetsmiljö har förändrats
under åren, vilket gör att köket inte är anpassat för dagens behov och krav och
därför behöver byggas om. Den planerade förändringen innebär samproduktion
mellan enheterna i Eksjö och Värnamo, baserad på kylmatsproduktion och
tillagning mot lager, samt att förändringen medför ekonomiska besparingar
jämfört med nuvarande produktionsmetod.
Två alternativa lösningar har tagits fram. Alternativ ett som innebär en minskning
av kökets yta. Alternativ två där hela ytan behålls, men köket byggs om för att
klara livsmedelshygieniska och arbetsmiljömässiga krav. I båda alternativen krävs
att den del som byggs om evakueras. I alternativett1 kan den yta som lämnas
användas som evakueringslokal under ombyggnaden. I alternativ två måste hela
köket flyttas till annan plats under tiden för evakuering.
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Alternativ ett förordas i förstudien eftersom det ger en bättre logistik,
livsmedelshygien och arbetsmiljö. Detta alternativ ger också en större besparing
på hyra, personalkostnader och drift genom att ytan är mindre. Bedömningen är
att det går åt två årsarbetare färre i alternativ ett än i alternativ två. Skillnaden i
ombyggnadskostnader mellan de olika alternativen bedöms som små.
Verksamhetens bedömning av investeringen
Ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus,
RJL 2021/1215
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Ökad tillgänglighet

Liten påverkan

Förbättrad kvalitet

Stor påverkan

Förbättring patientsäkerhet

Stor påverkan

Minskad smittspridning

Liten påverkan

Förbättrad produktion

Stor påverkan

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Kortare ledtider

Stor påverkan

Ändrat arbetssätt

Stor påverkan

Effektivare processer

Stor påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Stor påverkan

Ekonomiskt perspektiv: Investeringens påverkan på verksamhetens kostnader
Personalkostnader, städkostnader samt driftskostnader alternativ 1

Minskar

Finansiering
 För investeringen på maximalt 24 000 000 kronor inklusive
evakueringskostnader, finns reserverat utrymme i investeringsplanen.
 Eventuella köp av lös utrustning hanteras inom verksamhetsområdets
ordinarie driftsbudget eller ram för ospecificerade investeringar.
 Verksamheten får tillgodoräkna sig hyressänkningen som en del i
måltidsutredningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
Ritningar
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Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

Alternativ 1
Ombyggnadsförslag

Alternativ 2
Ombyggnadsförslag

Alternativ 1
Evakuering vid ombyggnad

