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Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00-16.55  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist (S) 
 
 
 

 Thomas Gustavsson (S)  
 
 

 Gunnel Svensson (M) 

 
Protokollet är justerat 2022-06-28 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 38  
 
Öppnande 
 
Ordföranden 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 §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 39  
 
Upprop 
 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 40  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  
Thomas Gustavsson (S) och Gunnel Svensson (M). 
Med Tobias Gyllensten (S) och Carina Källman (M) som ersättare.   

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 41  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll 
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum tisdagen den 28 juni, kl.15.30 i Regionens hus. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 42  
 
Information tandläkarutbildning 
 
Jönköping University och Region Jönköpings län informerar om satsningen 
på framtidens tandläkarutbildning. Visionen är att skapa en ledande 
tandläkarutbildning och ett odontologiskt centrum i samverkan mellan 
Jönköping University, Region Jönköpings län och Linköpings universitet.  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 43  
 
Interpellationer 2022 
Diarienummer: RJL 2022/88 
 
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas, 
bilaga 2: 

1. Samuel Godrén – Busshållplatsen i Bottnaryd. Interpellationen är 
ställd till ordföranden i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

2. Mikael Ekvall (V) – Bemanningssituationen vid Höglandssjukhuset. 
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnden för folkhälsa 
och sjukvård. 

3. Malin Wengholm (M) – Kapacitets- och personalbrist på IVA Ryhov. 
Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande.  

 
Samtliga interpellationer kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 44  
 
Frågor 2022 
Diarienummer: RJL 2022/113 
 
Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas, bilaga 3: 

1. Agnetha Lundberg (SD) – Vaccination av TBE ? 
 
Frågan 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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Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 45  
 
Delårsrapport nr 1 - 2022 Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner delårsrapport 1- 2022. 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 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. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-06-07 
• Protokollsutdrag från nämndernas behandling av ärendet,  

FS 2022-05-31, TIM 2022-05-31, ANA 2022-06-01 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-05-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Per Eriksson (C), Martin 
Nedergaard-Hansen (BA), Jimmy Ekström (L), Rachel De Basso (S), 
Monica Samuelsson (KD), Per Svenberg (S), Leif Andersson (C) m.fl. yrkar 
bifall till delårsrapport 1, 2022. 
 
Samuel Godrén (SD) yrkar  bifall till delårsrapport 1, 2022 och överlämnar  
nedanstående tilläggsyrkande. I yrkandet instämmer Håkan Karlsson 
Nyborg (SD) och Anders Gustafsson (SD): 
Moderaterna och Sverigedemokraterna har länge påtalat att underskotten i 
Länstrafikens budget behöver prioriteras och åtgärdas. De förslag till 
åtgärder som koalitionen presenterar i delårsrapporten är långt ifrån 
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Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

tillräckliga utan handlar mest om ökad marknadsföring och utökade 
budgetanslag vilket bara skjuter problemen på framtiden.  
 
Det krävs ansvarsfulla och seriösa åtgärder på bred front för att komma 
tillrätta med ekonomin inom nämnden för trafik infrastruktur och miljö, 
därför lägger Moderaterna och Sverigedemokraterna fram konkreta förslag 
på åtgärder.  
 
Åtgärdsplan för ekonomi i balans   
• Kollektivtrafikens kostnader måste anpassas till dess intäkter. 
• Fokus på ekonomisk uppföljning måste bli bättre varför 

skattefinansieringsgrad bör återintroduceras i såväl 
månadsrapportering, årsredovisning som budgetdokument. En rimlig 
målsättning är högst 60 % skattefinansieringsgrad år 2035. 
Länstrafiken ska årligen bedöma om reseunderlaget är tillräckligt stort 
för att kunna stödja linjetrafik på en linje eller om andra åtgärder ska 
övervägas.  

• Genomlysning av kostnadssänkande åtgärder inom såväl 
administration som i avtalstext. Exempelvis tillfälliga lättnader i 
miljökraven på förnybara drivmedel tills effekterna av kriget i Ukraina 
stabiliserats. Force majeure.  

• Erbjud milersättning som ett alternativ till sjukresor.  
• 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 verksamheten. 
Utökning av befintligt trafikutbud läggs på is tills resandeeffekter till 
följd av Corona har utretts.  

• Intensifierad biljettkontrollverksamhet med fler kontrollanter på bussar 
och tåg. 

 
Malin Wengholm (M) överlämnar för Moderaterna följande tilläggsyrkande: 
• att det omgående tas fram en åtgärdsplan för hur tiden till såväl 

utredning som behandling inom barn och ungdomspsykiatrin inklusive 
primärvårdsnivå ska kortas. Planen ska visa hur målnivåer uppnås 
inom 12 månader.  

• att det omgående tas fram en åtgärdsplan över hur tid till ambulans på 
plats inom 20 minuter vid prio1 larm ska uppnå målvärdet i hela länet.  
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

• att en åtgärdsplan tas fram för hur region Jönköpings län avser möta 
vårdbehovet för de patienter som står i kö.  

• att det omgående tas fram en riskanalys med tillhörande åtgärdsplan 
över påverkan på såväl medarbetares arbetsmiljö som 
patientsäkerheten med anledning av bristen på sjuksköterskor i Region 
Jönköpings län.  

• att regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 
att komma tillrätta med underskottet i nämnden folkhälsa och sjukvård.  

• att regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 
att komma tillrätta med underskottet i nämnden trafik, infrastruktur och 
miljö. Planen ska innehålla åtgärder för anpassning av kollektivtrafiken 
till den av regionfullmäktige beslutade budgetramen och till det missiv 
som beslutades i samband med trafikförsörjningsplanen.  

Marcus Eskdahl (S) yrkar avslag på Moderaternas och 
Sverigedemokraternas yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 1 
2022. 
 
Därefter ställer ordföranden Moderaternas tilläggsyrkande under 
proposition, avslag mot bifall och finner att tilläggsyrkandet avslås. 
 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall: 
JA - för att avslå tilläggsyrkandet från Moderaterna röstar 52 ledamöter. 
NEJ - för bifall till tilläggsyrkandet från Moderaterna röstar 12 ledamöter. 
14 ledamöter avstår från att rösta. 
3 ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 4, voteringslista 1 
 
Slutligen ställer ordföranden Sverigedemokraternas tilläggsyrkande under 
proposition, bifall mot avslag och finner att det avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
3 
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§ 46  
 
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen 
Diarienummer: RJL 2020/1383 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Avslår motionen. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 

Sammanfattning  
I en motion till regionfullmäktige yrkar Moderaterna igenom Thomas 
Bäuml att regionfullmäktige beslutar: 

• Att en grundlig utvärdering görs av regionens deltagande i 
Almedalsveckan 2019 

• Att förslag tas fram för alternativa sätt att nå utvalda målgrupper i 
syfte att bättre utnyttja våra resurser. 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott har efter beredning och genomgång beslutat 
föreslå att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-06-07 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-05-24 
• Motionssvar 2022-05-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
• Motionsunderlag 2021-05-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
• Motionsunderlag  2020-11-20 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-20 
• Motion 2020-06-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen och dess båda att-satser. I 
yrkandet instämmer Mikael Ekvall (V) och Håkan Karlsson Nyborg (SD). 
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Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, om att avslå 
motionen i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag mot Thomas 
Bäumls förslag om att motionen ska bifallas, och finner att 
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag om att avslå motionen i 
sin helhet. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
2 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 47  
 
Ny trästrategi för Småland 2022-2025 
Diarienummer: RJL 2021/2003 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Antar ny trästrategi med handlingsplan för smålandslänen 2022-
2025. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Sedan 2011 har smålandslänen organiserat arbetet tillsammans vad gäller de 
trärelaterade frågorna via ett gemensamt arbete grundat på en antagen 
strategi med löpande handlingsplaner. I samband med att Skogsstrategin för 
Småland antogs under 2018 har de båda strategierna samordnats under 
gemensam ledning. Nu har tidigare trästrategi med handlingsplan reviderats 
och förnyats till föreliggande förslag.  
 
Ärendet har behandlats i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-06-07 
• Protokollsutdrag nämnd ANA 2022-05-04 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23 
• Trästrategi med handlingsplan för åren 2022-2025 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C), Per Svenberg (S), Peter Holkko (S), Agneta Fransson 
(MP), Monica Samuelsson (KD), Mats Antonsson (KD), Agneta Svensson 
(L) och Lennart Bogren (C) yrkar bifall till föreliggande förslag att anta 
förslag på ny trästrategi. 
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Justerare, signatur 

 

Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att stycket 
”5.3 Insats för ökad jämställdhet”, i Smålands Trästrategi och 
handlingsplan 2022-2025, stryks, samt yrkar i övrigt bifall till föreliggande 
förslag.  
 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt yrkar avslag på 
Sverigedemokraternas förslag om att stryka stycke 5.3 Insats för ökad 
jämställdhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas ändringsyrkande, 
bifall mot avslag och finner att det avslås. 
 
Därefter finner ordföranden att regionfullmäktige beslutar antar ny 
trästrategi med handlingsplan för smålandslänen. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Regional utveckling 
Region Kronoberg 

Beslutets antal sidor 
2 
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§ 48  
 
Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/69 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner regional cykelstrategi för Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi 
för Jönköpings län. Den regionala cykelstrategin ska fungera som en grund 
för ett systematiskt länsgemensamt arbete med att stärka cykelns 
attraktivitet som transportmedel. Förslaget till cykelstrategi har varit på 
remiss i länet under perioden 2022-02-24 – 2022-05-06, efter 
remissomgången har mindre justeringar gjorts av dokumentet. 
Ärendet är behandlat i nämnd för trafik- infrastruktur och miljö. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-06-07 
• Protokollsutdrag nämnd TIM 2022-05-31 
• Informationsdragning under nämndsammanträdet 2022-05-31 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Missiv daterat 2022-05-13 
• Förslag till regional cykelstrategi för Jönköpings län  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S), Bengt Swerlander (KD), Leif Andersson (C), Simon 
Johansson (S), Jörgen Skärin (MP), Raymond Pettersson (C), Håkan 
Johansson (KD), Håkan Karlsson Nyborg (SD) och Jan-Olof Svedberg (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag om att godkänna regional cykelstrategi 
för Jönköpings län. 
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt överlämnar 
följande protokollsanteckning: Sverigedemokraterna ställer sig bakom 
cykelstrategin men hänvisar till ändringsyrkande om finansieringen som vi 
lade 26 april i regionstyrelsen gällande Regional transportplan. 
 
Ordföranden godkänner att anteckningen läggs till protokollet. 
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Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 49  
 
Samlokalisation Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen Norr 
Diarienummer: RJL 2022/840 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner en ombyggnation plan 5 och plan 6 på Rosenlunds 
vårdcentrum till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Norr 
till en maximal kostnad på 30 300 000 kronor. 

Sammanfattning  
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna och Jönköping 
består av två specialistmottagningar inom hälso- och sjukvård för barn i 
åldern 0-17 år. Verksamheten har ett primärt upptagningsområde för barn 
inom Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 
För att kunna effektivisera krävs en samlokalisering, både gällande att öka 
nyttjandet av personalresurser maximalt, att underlätta bemanning och att 
bibehålla kvalitet och tillgänglighet. 
 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård har getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter inför beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-06-07 
• Protokollsutdrag nämnd FS 2022-05-31 
• Bilaga – Nytta och konsekvenser med samlokalisering 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
• Bilaga – planlösning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag . 
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Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Verksamhetsområde Medicin 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 50  
 
Mobilt Inomhusnät på länets tre sjukhus 
Diarienummer: RJL 2022/985 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner nybyggnation av inomhusnät för mobiltelefoni för  
26 500 000 kronor. 

Sammanfattning  
Alternativet med fast, analog telefoni kommer på sikt att försvinna då 
operatörer avvecklar kopparnätet. För att säkerställa att mobiltelefoner går 
att använda i förväntad utsträckning och inte äventyra patientsäkerheten, 
samt säkerställa reservrutiner, behöver inomhustäckningen i Region 
Jönköpings läns sjukhusbyggnader säkerställas. Detta är också i linje med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer 
till regionerna för att upprätthålla hög robusthet i driften av 
sjukhusbyggnader.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-05-10 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

Beslutet skickas till 
IT-centrum 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 51  
 
Köp av fastighet Gislaved Ölmestad 7:1 
Diarienummer: RJL 2022/1457 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Godkänner förvärv av fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1 för 
14 100 000 kronor plus cirka 600 000 kronor för lagfartskostnader 
och stämpelskatt. 

Sammanfattning  
Det är av stor vikt att Regionens Naturbruksgymnasium/naturbrukscentrum 
med jordbruksutbildning har tillgång till jordbruksmark. Fastigheten 
Gislaved Ölmestad 7:1 ligger i närheten av Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium och som Region Jönköpings län idag arrenderar. 
Fastigheten annonserades ut till försäljning under april månad. För att 
säkerställa tillgången på jordbruksmark för skolan behöver Region 
Jönköpings län förvärva fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-06-07 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-06-07 
• Missiv 2022-05-30 
• Köpekontrakt 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C), Bengt Petersson (C) och Maria Frisk (KD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag, om att förvärva fastigheten Gislaved Ölmestad 7:1. 

Beslutet skickas till 
Regionfastigheter 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 

22



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 52  
 
Årsredovisning Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i beslutet:  
Hans Jarstig, Håkan Sandgren och Elisabeth Wahlström. 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgår att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-05-10 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutet skickas till 
Samordningsförbunden i länet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 53  
 
Årsredovisning Finnvedens samordningsförbund 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet. 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i beslutet:  
Håkan Johansson och Carina Källman. 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgår att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-05-10 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutet skickas till 
Samordningsförbunden i länet 

Beslutets antal sidor 
1 

24



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 54  
 
Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet. 
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter i beslutet: Jimmy 
Ekström (L), Birgit Andersson (M) och Carina Linderfalk (C). 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgår att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-05-10 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-04-26 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutet skickas till 
Samordningsförbunden i länet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 55  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2022/1443 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Godkänner icke slutbehandlade motioner. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-06-07 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-27 
• Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - kansli 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 56  
 
Anmälningsärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Godkänner anmälningsärenden och lägger dem till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• RJL 2021/1074 Valkretsindelning val 2022 
• RJL 2022/1146 Motion – Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 
• RJL 2022/1409 Motion – Bättre vård för patienter med Lipödem 
• RJL 2022/640 Ny ersättare i regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 57  
 
Valärenden 
Diarienummer: RJL 2021/2524, 2022/1277, 640, 1490 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens förslag, bilaga 5. 

Beslutet skickas till 
Berörda 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 38-58 

Tid: 2022-06-14 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 58  
 
Avslutning 
 
Ordföranden önskar samtliga ledamöter och ersättare en fin sommar och 
förklarar sammanträdet för avslutat kl. 16.55. 
 
1:e vice ordföranden tackar ordföranden för den gångna terminen och 
önskar detsamma. 

Beslutets antal sidor 
1 

29


	Protokoll förstasida
	Öppnande
	Beslut RF 2022-06-14
Öppnande

	Upprop
	Beslut RF 2022-06-14
Upprop

	Val av protokollsjusterare
	Beslut RF 2022-06-14
Val av protokollsjusterare

	Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 28 juni, kl 15:30 på Regionens hus
	Beslut RF 2022-06-14
Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 28 juni, kl 15:30 på Regionens hus

	Information tandläkarutbildning 
	Beslut RF 2022-06-14
Information tandläkarutbildning 

	Interpellationer 2022
	Beslut RF 2022-06-14
Interpellationer 2022

	Frågor 2022
	Beslut RF 2022-06-14
Frågor 2022

	Delårsrapport nr 1 - 2022 Region Jönköpings län
	Beslut RF 2022-06-14
Delårsrapport nr 1 - 2022 Region Jönköpings län
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen
	Beslut RF 2022-06-14
Motion - Utvärdering av och alternativ till Almedalen
	Sida 1
	Sida 2


	Ny trästrategi för Småland 2022-2025
	Beslut RF 2022-06-14
Ny trästrategi för Småland 2022-2025
	Sida 1
	Sida 2


	Regional Cykelstrategi för Jönköpings län
	Beslut RF 2022-06-14
Regional Cykelstrategi för Jönköpings län
	Sida 1
	Sida 2


	Samlokalisation Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Norr
	Beslut RF 2022-06-14
Samlokalisation Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Norr
	Sida 1
	Sida 2


	Mobilt Inomhusnät på länets tre sjukhus 
	Beslut RF 2022-06-14
Mobilt Inomhusnät på länets tre sjukhus 

	Köp av fastighet Gislaved Ölmestad 7:1
	Beslut RF 2022-06-14
Köp av fastighet Gislaved Ölmestad 7:1

	Årsredovisning Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2021
	Beslut RF 2022-06-14
Årsredovisning Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2021

	Årsredovisning Finnvedens samordningsförbund 2021
	Beslut RF 2022-06-14
Årsredovisning Finnvedens samordningsförbund 2021

	Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2021
	Beslut RF 2022-06-14
Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2021

	Redovisning av icke slutbehandlade motioner
	Beslut RF 2022-06-14
Redovisning av icke slutbehandlade motioner

	Anmälningsärenden
	Beslut RF 2022-06-14
Anmälningsärenden

	Valärenden
	Beslut RF 2022-06-14
Valärenden

	Avslutning
	Beslut RF 2022-06-14
Avslutning


