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Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

Ersättare  

Övriga  

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist (S) 
 
 
 

 Agneta Svensson (L) 
 
 
 

 Mikael Ekvall (V)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-09-14 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 48  
 
Öppnande 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat. Med anledning av rådande pandemi, covid-19 
utförs sammanträdet digitalt via länk. 
 
Ordföranden informerar om att dagens sammanträde kommer att 
teckenspråk- och skrivtolkas i direktsändning. 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 49  
 
Upprop 
 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
under sammanträdet finns redovisade enligt bilaga 1. 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 50  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 
Agneta Svensson (L) och Mikael Ekvall (V) med Jimmy Ekström (L) och 
Elisabeth Töre (V) som ersättare. 

Beslutets antal sidor 
1

6



 

PROTOKOLL 
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 51  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll 
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum tisdagen den 14 september kl. 15.30 i regionens hus.  

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 52  
 
Interpellationer 2021 
Diarienummer: RJL 2021/101 
 
Regionfullmäktige medger att följande interpellation får framställas: 
 
1. Samuel Godrén (S)- Nästan var femte remiss avvisas inom 
vuxenpsykiatrin.  
 
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnd för folkhälsa och 
sjukvård.  
 
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 53  
 
Aktuell information gällande pandemin 
 
Mats Bojestig hälso-och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor 
från regionfullmäktige, gällande den aktuella situationen med covid-19 och 
vaccination i Region Jönköpings län. 
 
Regionfullmäktige tackar för informationen.  

Beslutets antal sidor 
1

9



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 54  
 
Arbetsordning för regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/568 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Gustafsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 55  
 
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, 
beredningar och delegationer 
Diarienummer: RJL 2021/570 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 
 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 56  
 
Reglemente för regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/571 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 57  
 
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU 
Diarienummer: RJL 2021/572 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 2021-08-17 
 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 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 58  
 
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation 
Diarienummer: RJL 2021/573 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17  
 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  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 59  
 
Reglemente för regionstyrelsens 
upphandlingsdelegation 
Diarienummer: RJL 2021/574 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 60  
 
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2021/576 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 61  
 
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö 
Diarienummer: RJL 2021/577 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1

17



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 62  
 
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2021/579 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 63  
 
Reglemente för parlamentariska nämnden 
Diarienummer: RJL 2021/580 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 64  
 
Reglemente för patientnämnden 
Diarienummer: RJL 2021/581 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 65  
 
Reglemente för länspensionärsrådet 
Diarienummer: RJL 2021/667 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1

21



 

PROTOKOLL 
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 66  
 
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar 
Diarienummer: RJL 2021/668 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 67  
 
Valkretsindelning val 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1074 

Beslut  
Regionfullmäktige beslutar 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10 
 Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-05-05 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Gustafsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 68  
 
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö 
Diarienummer: RJL 2020/2270 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 
Markus Eskdahl (S), Anders Gustafsson (SD) och Leif Andersson (C) yrkar 
bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Länstrafiken Region Jönköpings län 
Länstrafiken Kronobergs län 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1

24
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Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 69  
 
Omdisponeringar av budget för att kompensera för 
ökade kostnader/minskade intäkter som är direkt 
kopplade till coronapandemin 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner att Region Jönköpings läns budgeterade resultat justeras 
ner med 80 miljoner kronor, i enlighet med Regionstyrelsens beslut 
2021-08-17 § 128. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig 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.  
 
Regionstyrelsen beslutade under sammanträdet den 17 augusti 2021§ 128 
att: 

1. nämnden för folkhälsa och sjukvård kompenseras 2021 med 243 
miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade till 
coronapandemin. 

2. nämnden för trafik, infrastruktur och miljö kompenseras med 124 
miljoner kronor 2021 för att täcka förlorade kollektivtrafikintäkter 
kopplade till coronapandemin. 

3. Omdisponeringsbesluten förutsätter regionfullmäktiges beslut om 
justering av budgeterat årsresultat.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-08-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-13 

25



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD), Jimmy Ekström (L), Leif Andersson (C) och Markus 
Eskdahl (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.  
 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
beslut som lämnades på regionstyrelsens sammanträde den 17 augusti 2021, 
enligt bilaga 2. 
 
Thomas Bäuml (M) och Agnetha Lundberg (SD) yrkar avslag till 
regionstyrelsens förslag. 
 
Malin Wengholm (M) yrkar avslag till föreliggande förslag och önskar få en 
protokollsanteckning bifogad till protokollet, enligt bilaga 3.. 
 
Maria Frisk (KD) yrkar avslag till Sverigedemokraternas och Moderaternas 
yrkanden. 
 
Efter diskussion och ajournering, föreslår ordföranden att beslutsatsen 
förtydligas enligt följande: 

 Godkänna att Region Jönköpings läns budgeterade resultat justeras 
ner med 80 miljoner kronor, i enlighet med Regionstyrelsens beslut 
2021-08-17 § 128. 
 

Förslaget bifalls av regionfullmäktige. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller regionfullmäktige det förtydligade förslaget till 
beslut, se ovan.  
 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall: 
JA för att bifalla ordförandes förtydligande förslag till beslut röstar  
57 ledamöter. 
Nej för att bifalla detsamma röstar 24 ledamöter. Se bilaga 4, voteringslista. 
 
Ordföranden finner därmed att det förtydligade förslaget till beslut bifalls. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
3
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 70  
 
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på 
Höglandssjukhuset i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2021/746 

Beslut  
Regionfullmäktige 

1. Godkänner ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i 
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor. 

2. Godkänner inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till 
en maximal kostnad på 38 000 000 kronor. 

3. Godkänner 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. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-08-17 
 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 med tillägg om att 
godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 1 250 000 
kronor.  
 
Martin Nedergaard- Hansen (BA), Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Regionfullmäktige beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag, samt Rachel De Basso (S) tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 71  
 
Ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus 
Diarienummer: RJL 2021/1215 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Godkänner 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 regionstyrelsen 2021-08-17 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
 Ritningar och bildspel 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 72  
 
Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/259 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.    

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 73  
 
Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/934 
 
Anmäls och läggs till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 74  
 
Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/1722 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 75  
 
Valärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag, se 
bilaga 5. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 48-76 

Tid: 2021-08-31 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 76  
 
Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 12:05. 

Beslutets antal sidor 
1
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