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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09-10 kl. 09:00-19:20  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 och 2 

Ersättare  

Övriga  

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist (S) 
 
 
 

 Peter Iveroth (KD)  
 
 

 Thomas Bäuml (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-11-24 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 92  
 
Öppnande 
 
Ordföranden inleder dagens förhandlingar med att uppmärksamma 100 år av 
demokrati, hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat. 
 
Dagens sammanträde teckenspråks- och skrivtolkas i direktsändning. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 93  
 
Upprop 
 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1 och 2. 
 
Upprop för sammanträde dag 1, kl. 09.00 ajourneras kl. 16.15¸ se bilaga 1. 
Beslut tas i enlighet med följande paragrafer - §§ 92-106. 
 
Upprop för sammanträde dag 2, kl. 09.00- avslutas kl. 19.20 se bilaga 2. 
Beslut tas i enlighet med följande paragrafer - §§ 105- 107. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 94  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 
Peter Iveroth (KD) och Thomas Bäuml (M) med 
Nils-Erik Emme (KD) och Elisabeth Wahlström (M) som ersättare. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 95  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll 
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum onsdagen den 24 november kl. 15:30 på Regionens hus. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 96  
 
Interpellationer 2021 
Diarienummer: RJL 2021/101 
 
Regionfullmäktige medger att följande interpellation får framställas, 
bilaga 3: 
 
Mikael Ekvall (V) – Hur fungerar egentligen ambulansverksamheten i 
länet? 
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnden för folkhälsa 
och sjukvård och kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 97  
 
Frågor 2021 
Diarienummer: RJL 2021/102 
 
Regionfullmäktige medger att följande fråga får ställas, bilaga 4: 
 
Mattias Johansson (SD) - Nedläggning av busslinje 510 Gislaved- Tranemo. 
Är du villig att verka för att JLT upptar en kontakt med en fördjupad dialog 
med Västtrafik i syfte att bevara en god förbindelse mellan dessa två orter så 
bussförbindelsen kan vara kvar på kort såväl som på lång sikt. 
 
Frågan är ställd till ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
och kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 98  
 
Likvidation av Kust till kust AB 
Diarienummer: RJL 2021/1781 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Avvecklar Kust till Kust AB om samtliga aktieägare fattar 
likalydande beslut.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län är tillsammans med Region Blekinge, Region 
Kalmar län. Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Västtrafik AB och 
SJ aktieägare i Kust till kust AB. Region Jönköpings län aktieägarandel är 
12,5 %. Samtliga aktieägare har uttryckt att det inte finns något syfte med 
att behålla bolaget och förslaget är att bolaget avvecklas.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-10-26 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-07 
• Årsredovisning Kust till kust AB 2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar avveckla Kust till Kust 
AB om samtliga aktieägare fattar likalydande beslut. 

Beslutet skickas till 
Region Blekinge 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 99  
 
Avväxling av fjärrvärme på Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping 
Diarienummer: RJL 2021/1780 

Beslut  
Regionfullmäktige    

• Godkänner installation av fjärrvärmeväxlare, redundant anslutning 
och ringmatning på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en 
maximal kostnad på 23 700 000 kronor. 

Sammanfattning  
Investeringen avser installation av värmeväxlare på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. Efter installationen cirkulerar inte längre fjärrvärmevatten inom 
sjukhuset, utan Ryhov får ett eget värmenät. Detta ger möjlighet att själva 
reglera till lägre temperaturnivåer, vilket ger energibesparingar. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-10-26 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Martin Nedergaard Hansen (BA) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 100  
 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021:2 
Diarienummer: RJL 2021/2211 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Noterar informationen från regionrevisionen samt lägger 
revisorernas bedömning av delårsrapport  2021:2 till handlingarna. 

Sammanfattning  
Regionrevisionens vice ordförande, Göte Wahlström (S) redogör för 
regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2021:2. 

Beslutsunderlag 
• Regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2021:2 
• Missiv daterad 2021-10-28 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 101  
 
Delårsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Godkänner delårsrapport per augusti 2021 med följande tillägg. 
Regionstyrelsen noterar att det inom samtliga nämnder pågår arbete 
med ambitionen att nå hög måluppfyllelse.  Inom ramen för Region 
Jönköpings läns ordinarie planerings- och uppföljningsstruktur 
följer såväl regionstyrelsen som nämnderna arbetet med att nå 
regionfullmäktiges mål inom balanced scorecards alla fem 
perspektiv (medborgare- och kund, process- och produktion, lärande 
och förnyelse,  medarbetare, ekonomi). Årets första åtta månader, 
som är avrapporterade i två delårsrapporter är starkt påverkade av 
coronapandemin. Verksamheten har fått anpassas och ställas om 
vilket gör att flera av uppdragen i regionfullmäktiges budget inte har 
kunnat genomföras och det påverkat måluppfyllelsen i flera av 
perspektiven. Efter delårsrapporten per april månad har beslut 
fattats i såväl regionstyrelsen som regionfullmäktige rörande 
kompensation för coronarelaterade merkostnader samt tappade 
intäkter. 
 
Även om årets sista månader sannolikt inte kommer påverkas lika 
mycket av pandemin kommer det inte vara möjligt att fullt ut ta igen 
det som inte kunnat göras eller uppnås under årets första åtta 
månader och vi får därmed räkna med att 2021 som helhet blir ett år 
där vi får acceptera att allt som planerats och målsatts inte kunnat 
fullföljas 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk 
helårsprognos. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-10-26 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29 
• Delårsrapport augusti 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Per Eriksson (C), Jimmy Ekström 
(L), Rachel De Basso (S), Mari Lindahl (L), Peter Iveroth (KD), Leif 
Andersson (C), Jon Hammarin-Heinpalu (MP) m.fl.  yrkar bifall till 
föreliggande förslag om att godkänna delårsrapport per augusti 2021. 
 
Samuel Godrén (SD) och Malin Wengholm (M) överlämnar för 
Sverigedemokraterna och Moderaterna följande protokollsanteckning: 
Koalitionens agerande att justera budget under löpande budgetår är inte 
förenligt med budgetpraxis. Avvikande budgetresultat ska redovisas i en 
prognos och inte genom att justera ner budgeterat resultatet under 
pågående budgetår. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen bifogas till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 102  
 
Valärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens förslag, bilaga 5 

Beslutet skickas till 
Berörda 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 103  
 
Granskning av delårsrapport 2021:2 
Diarienummer: RJL 2021/2211 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Noterar delårsrapport 2021:2 som anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Granskning av delårsrapport 2021:2 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 104  
 
Redovisning av partistöd 2020 
Diarienummer: RJL 2021/327 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Noterar partistöd för 2020 som anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Regionen ska enligt lag kontrollera att partistödet som utbetalts används för 
att stärka den regionala demokratin.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2021-10-28 
• Redovisning av partistöd 2020 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 105  
 
Revisionens budget för år 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2254 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner en budgetram på 8 314 000 kronor för regionrevisionens 
verksamhet år 2022. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktiges presidium tillstyrker regionrevisionens framställan om 
en budgetram på 8 151 000 kronor för år 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-01 
• Skrivelse från regionrevisionen 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 106  
 
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024 
Diarienummer: RJL 2021/127 
 
Ordföranden redogör för upplägg av dagens budgetdebatt, med inledande 
anföranden av gruppledare. Därefter fortsätter debatten i följande ordning 
och ansvarsområden: Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet och slutligen regionstyrelsens ansvarsområden. 
 
Ovanstående upplägg godkänns av regionfullmäktige. 

Beslut  
Regionfullmäktige  

1. Fastställer skattesatsen för 2022 till 11:76 kronor. 
2. Godkänner föreliggande budget och verksamhetsplan 2022 med 

flerårsplan 2023 – 2024 inklusive bilagor. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
förslag till budget 2022 med bilagor. 
 
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
förslag om sänkt skattesats, samt för eget förslag till budget 2022 med 
bilagor. 
 
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
förslag till budget 2022 med bilagor. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsens/koalition för Region Jönköpings läns förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 - 2024 inklusive bilagor 
överlämnas.  
Föreligger även egna budgetförslag med bilagor från Moderaterna, 
Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-09 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-10-26 
• Protokollsutdrag arbetsutskott 2021-10-19 
• Missiv 2021-10-05 
• Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 med 

tillhörande bilagor.  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens, tillika Koalitionens, 
förslag till budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 i sin helhet, samt till 
att skattesatsen för 2022 fastställs till 11:76 kronor.  
I yrkandet instämmer Marcus Eskdahl (S), Per Eriksson (C), Martin 
Nedergaard-Hansen (BA), Jimmy Ekström (L), Rachel De Basso (S), Jon 
Hammarin-Heinpalu (MP) m.fl. 
 
Malin Wengholm (M) med flera, yrkar bifall till Moderaternas förslag till 
budget 2022 i sin helhet, samt till en oförändrad skattesats om 11:76 kronor. 
 
Samuel Godrén (SD) med flera, yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget 2022 i sin helhet, samt till att skattesatsen fastställs till 
11:56 kronor. 
 
Mikael Ekvall (V) med flera yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget 2022 i sin helhet, samt till oförändrad skattesats om 11:76 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar och redovisar de förslag som lagts under 
debatten. 
 
Ordföranden ställer föreliggande förslag om att fastställa skattesatsen till 
11:76 kronor mot Sverigedemokraternas förslag, om sänkt skattesats, till 
11:56 kronor, och finner att regionfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen 
till 11:76 kronor. 
 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall: 
JA - för bifall till föreliggande förslag, om att fastställa skattesatsen till 
11:76 kronor, röstar 67 ledamöter. 
NEJ - för bifall till Sverigedemokraternas förslag, om att fastställa 
skattesatsen till 11:56 kronor, röstar 12 ledamöter. 
2 ledamöter är frånvarande. Voteringslista 1, bilaga 6. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Ordföranden finner därmed att skattesatsen fastställs till 11:76 kronor. 
 
Därefter ställer ordföranden samtliga budgetförslag mot varandra och finner 
att regionstyrelsens tillika Koalitionens budgetförslag bifalls. 
 
Omröstning begärs. 
På ordförandens fråga utses regionstyrelsens tillika Koalitionens 
budgetförslag till huvudförslag. 
 
Ordföranden ställer därefter i turordning proposition på budgetförslag från 
Sverigedemokraterna mot budgetförslag från Vänsterpartiet med bifall till 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Ordföranden ställer härefter proposition på budgetförslag från 
Moderaterna mot budgetförslag från Sverigedemokraterna, där 
regionfullmäktige bifaller Moderaternas budgetförslag till motförslag efter 
omröstning med följande utfall: 
JA - för Moderaternas budgetförslag röstar 13 ledamöter. 
NEJ - för Sverigedemokraternas budgetförslag röstar 11 ledamöter. 
55 ledamöter avstår. 
Voteringslista 2, bilaga 7. 
 
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget tillika regionstyrelsens och 
Koalitionens budgetförslag mot Moderaternas budgetförslag och finner att 
regionfullmäktige beslutar anta regionstyrelsens, tillika Koalitionens, 
förslag till budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2024 i sin helhet. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
3 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 92-107 

Tid: 2021-11-09 kl. 09:00  

Plats: Kulturhuset Spira 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 107  
 
Avslutning 
 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter för en god debatt och förklarar 
sammanträdet för avslutat kl. 19:20. 

Beslutets antal sidor 
1 
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