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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00-16:35  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Anders Gustafsson (M) 
 
 
 

 Mikael Ekvall (V) 
 
 
 

 Agneta Svensson (L)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-09-13 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 59  
 
Öppnande 
 
1: e vice ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
dagens sammanträde för öppnat. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 60  
 
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 §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 61  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  
Mikael Ekvall (V) och Agneta Svensson (L) med 
Elisabeth Töre (V) och Mari Hultin (L) som ersättare.   

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 62  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll 
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum tisdagen den 13 september, kl.15.30 på Regionens hus. 

Beslutets antal sidor 
1 

6



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 63  
 
Interpellationer 
Diarienummer: RJL 2022/88 
 
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas, 
bilaga 2: 

1. Ulf Svensson (SD) - Övertagande av slakteribyggnad som en del i 
naturbruksprogrammet.  
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

 
2. Håkan Nyborg (SD) - Utländska medborgare utnyttjar svensk 

sjukvård gratis.  
Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande. 

 
3. Mikael Ekvall (V) - Hur har akut- och ambulanssjukvården fungerat 

i sommar?  
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnden för folkhälsa 
och sjukvård. 

 
Samtliga interpellationer kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 64  
 
Regionrevisionen - utförda granskningar 
 
Ordföranden vid regionrevisionen Thomas Werthén (M) redogör för utförda 
granskningar. 
 
RJL 2022/ 557 Granskning av löneprocessen 
RJL 2022/555 Granskning av bredning och beslutsfattande i samband med 
covid-19 pandemin 
RJL 2022/549 Granskning av arbetsmiljö kopplat till covid-19 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 65  
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för 
förtroendevalda (OPF-KL) 
Diarienummer: RJL 2022/1706 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Fastställer omställningsstöd och pension för förtroendevalda i 
enlighet med föreliggande förslag inklusive bilagor. 

Reservationer 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Bevara Akutsjukhusen reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning  
Förslag till omställningsstöd enligt OPF-KL för förtroendevalda i Region 
Jönköpings län har tagits fram av parlamentariska nämnden för beslut av 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Missiv daterad 2022-07-01 
• Förslag till omställningsstöd och pension för förtroendevalda – OPF-

KL  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Anders Gustafsson (M), Jeanette Söderström (S), Per Högberg (KD), 
Raymond Pettersson (C) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 
 
Mikael Ekvall  (V) yrkar för Vänsterpartiet i första hand på återremiss av 
ärendet med följande motivering: Vänsterpartiet anser att det liggande 
förslaget innehåller en rad bestämmelser som är alldeles för generösa i sin 
nuvarande lydelse. Vänsterpartiet vill därför att ärendet återremitteras i 
syfte att få till en bredare uppslutning kring förslaget. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Vänsterpartiet yrkar i andra hand att:  
1. omställningsstödet samordnas sin helhet redan från första året. Detta 

gäller för samtliga förvärvsinkomster.  
2. omställningsstödet samordnas även med eventuella personliga och 

företagsmässiga ekonomiska vinster inom näringslivsidkande.    
3. omställningsstödet kan efter bedömning upphöra om berörd person 

har stora månatliga kapitalinkomster, som motsvarar 
omställningsersättningen, varpå man kan anse att omställningsstöd 
oskäligt.  

4. gränsen för att omfattas av omställningsstöd revideras från 40 % till 
60 % arvodering. 

5. möjligheten till förlängt omställningsstöd tas bort. 
Med följande förklaring att: Det ska inte vara möjligt för exempelvis 
en egenföretagare att avstå från lön för sitt arbete företaget bara för 
att kunna plocka ut omställningsstöd och därmed undvika 
samordning, 

 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar med instämmande av Linda Gerdin 
(BA) och Helen Skogelin Torvaldsson (BA) för Bevara Akutsjukhusen: 

1. Att gränsen för omställningsstöd i vår region borde ligga på 60 
procent och inte 40 procent.  

2. All ekonomiskt omställningsstöd redan från första året ska till fullo 
samordnas med förvärvsinkomster.  

3. Det ska inte finnas någon möjlighet till förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd.  

 
Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att: 

• Ett krav på att få ekonomiskt omställningsstöd ska vara att man är 
registrerad som arbetssökande i likhet med de som får A-kassa samt 
att redan från första året ska ersättning samordnas med 
förvärvsinkomster. 

 
Jeanette Söderström (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets och 
Sverigedemokraternas yrkanden. 
 
Agneta Fransson (MP) yrkar för Miljöpartiet avslag på föreliggande förslag 
till beslut.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden inleder med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras, och finner att regionfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att ärendet ska avgöras idag röstar 73 ledamöter. 
NEJ - för att ärendet ska återremitteras röstar 6 ledamöter. 
Två ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 3: Voteringslista 1 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Vänsterpartiets yrkanden och 
finner att de avslås. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att bifalla föreliggande förslag röstar 55 ledamöter. 
NEJ - för att bifalla Vänsterpartiets yrkanden röstar 4 ledamöter. 
Avstår gör 20 ledamöter. 
Två ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 4: Voteringslista 2 
 
Regionfullmäktige har därmed avslagit Vänsterpartiets samtliga yrkanden. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Sverigedemokraternas yrkanden 
mot föreliggande förslag, och finner föreliggande förslag antaget. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att bifalla föreliggande förslag röstar 60 ledamöter. 
NEJ - för att bifalla Sverigedemokraternas yrkanden röstar 13 ledamöter. 
Avstår gör 6 ledamöter. 
Två ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 5: Voteringslista 3 
 
Regionfullmäktige har därmed avslagit Sverigedemokraternas yrkanden. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Bevara Akutsjukhusens 
yrkanden mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att bifalla föreliggande förslag röstar 54 ledamöter. 
NEJ - för att bifalla Bevara Akutsjukhusens yrkanden röstar 12 ledamöter. 
Avstår gör 13 ledamöter. 
Två ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 6: Voteringslista 4 
 
Regionfullmäktige har därmed avslagit Bevara Akutsjukhusens yrkanden. 
 
Slutligen finner ordföranden att Miljöpartiets avslagsyrkande avslås. 
 
Därmed har regionfullmäktige beslutat fastställa omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
4 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 66  
 
Reglemente för regionrevisionen samt 
förrättningsarvoden 
Diarienummer: RJL 2022/1707 

Beslut  
Regionfullmäktige 

1. Fastställer reglemente för regionrevisionen med följande justering: 
ordet ”bör” byts ut till ”ska” i den första meningen under paragraf 
2 i ”reglemente för revisorerna”. 

2. Godkänner att bilaga avseende förrättningsarvoden för 
lekmannarevisorer tillförs arvodesreglemente mandatperioden 2023-
2026. 

Sammanfattning  
Inför mandatperiod 2023-2026 har reglemente för regionrevisionen tagits 
fram för fastställande. Föreliggande förslag till reglemente följer i sin helhet 
innevarande reglemente för regionrevisionen. Reglementet förslås gälla från 
2023-01-01 t o m 2026-12-31.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Missiv daterad 2022-06-30 
• Förslag till reglemente  
• Bilaga till arvodesreglemente 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag samt 
regionstyrelsens ändringsförslag om att byta ut ordet bör till ska. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 67  
 
Reglemente för demokratiberedningen 
Diarienummer: RJL 2022/1708 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Fastställer reglemente för demokratiberedningen med följande 
ändringar och tillägg: 
- En extra punkt: Demokratiberedning har i uppdrag att aktivt 
förbättra förutsättningarna för och komma med förslag för att 
utveckla dialogen och relationen mellan medborgare och 
förtroendevalda.   
- I punkt tre,  byt ut ordet ”projekt” till ”arbetssätt” 
- I punkt fyra görs följande tillägg: 
Demokratiberedningens uppdrag är inte att ta över de politiska 
partiernas arbete och demokratiska ansvar. 

Sammanfattning  
Inför mandatperiod 2023-2026 har reglemente för det nyinrättade 
demokratiberedningen tagits fram för fastställande. Reglementet förslås 
gälla från 2023-01-01 t o m 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Missiv daterad 2022-07-01 
• Förslag till reglemente  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jeanette Söderström (S) och Kristina Nero (V) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 68  
 
Policy för regionalt stöd till civilsamhället 
Diarienummer: RJL 2022/1068 

Beslut  
Regionfullmäktige 

1. Antar Policy för regionalt stöd till civilsamhället med följande 
ändring: ”Sent inkommen ansökan handläggs inte. Ej fullständig 
ansökan kan kompletteras efter beslut av nämnds presidium.” samt 
ett tillägg i beslutssatserna lydande: ”Under 2023 omarbetas policy 
för regionalt stöd till civilsamhället.” 

2. Att policy för regionalt stöd till civilsamhället ersätter den gamla 
policyn benämnd Policy för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa och utbildning och kultur. 

3. Att under 2023 omarbetas policy för regionalt stöd till 
civilsamhället. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
En översyn har genomförts av Policyn för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa och utbildning och kultur. Detta arbete har lett fram till en ny 
policy med namnet Policy för regionalt stöd till civilsamhället. 
 
Ärendet har behandlats av nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad näringsliv och 

attraktivitet 2022-06-22 
• Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2022-06-21 
• Missiv daterat 2022-06-02 
• Förslag till ny policy för regionalt stöd till civilsamhället 

15



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
ändringsyrkanden: Under stycket ”Stöd till pensionärsorganisationer” 

• att antalet ändras från 1000 medlemmar till 300 medlemmar,  
• att ”tillhöra en riksorganisation” stryks från stycket. 

 
Gun Lusth (M) överlämnar för moderaterna följande tilläggsyrkande: 
Under punkten - Vid arbete med stöden är det särskilt viktigt att beakta: 

• Organisationer som verkar för att höja bildnings- och 
utbildningsnivån för invånare i hela länet. 

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt yrkar avslag 
på Sverigedemokraternas yrkanden. 
 
Per Eriksson (C) med instämmande av Mari Hultin (L) yrkar bifall till 
föreliggande förslag, samt yrkar avslag på Sverigedemokraternas och 
Moderaternas yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas ändringsyrkanden, 
avslag mot bifall, och finner att de avslås. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Moderaternas tilläggsyrkande, 
avslag mot bifall, och finner att det avslås. 
 
Därmed har regionfullmäktige beslutat anta Policy för regionalt stöd till 
civilsamhället 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling  
Folkhälsa sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 69  
 
Rekommendation om kostnadsfri vaccination oavsett 
ålder 
Diarienummer: RJL 2022/1418 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Antar Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation om 
kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning 
anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, 
stelkramp och kikhosta.  

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ställer sig positiv till och antar rekommendationen 
från Sveriges Kommuner och Regioner angående kostnadsfrihet oavsett 
ålder vid vaccination för mässling, röda hund, difteri, stelkramp och 
kikhosta.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16  
• Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2022-06-21 
• Missiv daterat 2022-05-30 
• Meddelande från styrelsen - Rekommendation om kostnadsfrihet för 

alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha 
otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio 
och kikhosta Nr 9/2022, daterad 2022-05-20 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V), Emelie Walfridsson (C), Marcus Eskdahl (S) Mari 
Hultin (L), Linda Gerdin (BA) Peter Iveroth (KD) och Agneta Svensson (L) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Malin Wengholm (M) yrkar på återremiss med anledning av att det saknas 
en kostnadsuppskattning i beslutsunderlaget. Praxis inom politiken borde 
alltid vara att aldrig fatta beslut om att införa nya metoder/utrustning etc. 
utan att veta vad det kommer att kosta.  
 
Thomas Bäuml (M) yrkar i första hand bifall till Malin Wengholms yrkande 
om återremiss, i andra hand att kostnaderna för vaccinering tas från 
regionstyrelsens oförutsedda kostnader. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) yrkar bifall till Moderaternas förslag om 
återremiss. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
finner ordföranden att regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Thomas Bäumls (M) yrkande, 
avslag mot bifall och finner att regionfullmäktige avslår yrkandet.  
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 55 ledamöter. 
NEJ - för att bifalla Moderaternas yrkande röstar 24 ledamöter. 
Två ledamöter är frånvarande.  
Bilaga 7: Voteringslista 5 

Beslutet skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 70  
 
Upphandlingsmodell för fastighetsinvesteringar 
Diarienummer: RJL 2022/1622 

Beslut  
Regionfullmäktige  

1. Beslutar att beslutspunkt ett i ärendet återremitteras för vidare 
utredning. 

2. Godkänner att upphandlingar görs med möjlighet till 
Entreprenadindex på materialpriser.  

Sammanfattning  
För att säkerställa att fastighetsprojekt kan genomföras inom rimlig 
tidsperiod, med bra kvalitét och på ett så ekonomiskt sätt som möjligt 
föreslås att entreprenadorganisation upphandlas för en kedja av tre projekt i 
en samverkansentreprenad med transparant ekonomi. För att få in anbud på 
fastighetsinvesteringsprojekt som inte kan kopplas ihop föreslås att få 
möjlighet att upphandla byggprojekt med materialpris som regleras med 
Entreprenadindex. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-06-28  
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) yrkar i första hand att den första beslutspunkten  
återremitteras med motiveringen att beslutet även ska innefatta ombyggnad 
av Operation/IVA kliniken på Länssjukhuset Ryhov. 
 
I andra hand yrkar Mikael Ekvall (V) i enlighet med Malin Wengholms (M) 
yrkande som lämnades på regionstyrelsen att beslutet även ska innefatta 
ombyggnad av Operation/IVA kliniken på Länssjukhuset Ryhov och att 
meningen ”För hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär 
det ett inriktningsbeslut.” stryks. 
 
Slutligen yrkar Mikael Ekvall (V) bifall till den andra beslutspunkten. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Maria Frisk (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag, samt yrkar avslag på 
Mikael Ekvalls yrkanden.  
 
Malin Wengholm (M) och Samuel Godrén (SD) yrkar på återremiss på den 
första beslutspunkten och bifall till den andra beslutspunkten. 
 
Per Eriksson (C) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till föreliggande förslag i 
sin helhet, samt yrkar avslag på Vänsterpartiets och Moderaternas yrkanden. 
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Rachel De Basso (S) yrkar bifall till 
föreliggande förslag sin helhet. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om den första beslutspunkten ska avgöras idag eller 
återremitteras, finner ordföranden att regionfullmäktige beslutar godkänna 
beslutspunkten. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att beslutspunkt ett ska avgöras idag röstar 51 ledamöter. 
NEJ - för att beslutspunkt ett ska återremitteras röstar 28 ledamöter. 
Två ledamöter är frånvarande.  
Bilaga 8: Voteringslista 6 
 
Regionfullmäktige har därmed genom minoritetsåterremiss beslutat att 
återremittera den första beslutspunkten för vidare utredning. 
 
Slutligen finner ordföranden att den andra beslutspunkten godkänns av 
regionfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi  

Beslutets antal sidor 
2 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 71  
 
Nya lokaler för Habiliteringscentrum, Värnamo 
Diarienummer: RJL 2022/1452 

Beslut  
Regionfullmäktige    

1. Godkänner nybyggnation av habiliteringscentrum i Värnamo till en 
maximal kostnad om 75 000 000 kronor. 

2. Godkänner konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på       
750 000 kronor. 

Sammanfattning  
Habiliteringscentrums lokaler är idag för små, har för få rum och 
verksamhet bedrivs i två hus. Det har lett till en dålig arbetsmiljö, 
svårigheter att organisera och ett ineffektivare arbete. Den föreslagna 
nybyggnationen ska lösa dessa problem och skapar förutsättning att ge barn, 
ungdomar och vuxna en jämlik, professionell, tillgänglig och säker 
habilitering. Ärendet har även behandlats av FS-nämnden.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2022-08-09 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-16 
• Ritning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD), Raymond Pettersson (C), Eva Eliasson (S), Mona Milton 
(SD), Elisabeth Töre (V), Thomas Bäuml (M) och Mari Hultin (L) yrkar 
bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Psykiatri, rehab och diagnostik 
Verksamhetsstöd och service 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 72  
 
Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Fastställer föreliggande förslag till regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 – 2033. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering 
tagit fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. 
Planförslaget visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en 
ekonomisk ram om totalt 1 684 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på 
vilka grunder åtgärder inom regional statlig transportinfrastruktur ska 
prioriteras inom länet.  
 
Regeringen har fattat beslut om slutgiltiga ekonomiska ramar för de 
regionala transportplanerna och Region Jönköpings län har efter detta fått i 
uppgift att fastställa innehållet i den regionala transportplanen för 
Jönköpings län 2022 – 2033. Fastställelsebeslut tas i Regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag nämnden för trafik, infrastruktur och miljö       

2022-06-21 
• Missiv daterat 2022-06-01 
• Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S), Leif Andersson (C), Simon Johansson (S), Jeanette 
Söderström (S), Bengt Petersson (C), Per Högberg (KD), Bengt-Ove 
Eriksson (V) och Jon Hammarin-Heinpalu (MP) yrkar bifall till förslag till 
regional transportplan för Jönköpings län 2022 – 2033. 
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Regionfullmäktige §§ 59-76 

Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Anders Gustafsson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna på nedanstående 
ändringar. I ändringsyrkandet instämmer Ulf Svensson (SD) och Jan-Olof 
Svedberg (SD). 
Planen föreslår 157 milj. kr till utbyggnad av cykelvägar utmed statliga 
vägar. En del av problematiken med långcykling handlar om att kostnaden 
är hög i förhållande till nyttjandegraden (antalet trafikanter).  
Det beror främst på att långfärdscykling i stort sett bara nyttjas 
sommarhalvåret av naturliga orsaker. Ska cykelvägnätet i Jönköpings län 
utvecklas för både pendling och turism skulle det i många fall vara 
effektivare att ge bidrag till enskilda vägar för att rustas upp med bättre 
ytbeläggning. Det kan handla om servicevägar längs järnvägar, nedlagda 
banvallar eller åkervägar som drivs av byalag som kan rustas upp och 
länka samman cykelstråk. 
Ur turismsynpunkt är det mindre attraktivt att cykla på separerad bana intill 
högtrafikerade vägar. Sverigedemokraterna vill därför omdisponera ramen 
med 55 milj kr enligt följande. 

• Gång- och cykelinvesteringar längs regional statlig väg ny           
102 milj kr. 

• Investeringsbidrag till enskilda vägar ny 86 milj kr. 
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändringsyrkande. 
 
Carina Källman (M) lämnar för Moderaterna följande anteckning vilket 
bifalles av ordföranden:  
De funktionella vägstråken i vårt län är viktiga ur såväl 
trafiksäkerhetsperspektiv, tillgänglighetsperspektiv, säkrare transporter av 
gods samt pendling till arbete och studier. På en stor del av länets vägar 
kommer inga åtgärder att genomföras. Många av de sammanbindande 
vägstråken har en viktig funktion för bland annat pendling och 
godstransporter. På dessa stråk är endast ett fåtal åtgärder planerade. 
Moderaterna anser att andelen vägsatsningar som syftar till att stärka de 
funktionella vägstråken i vårt län är för få i slutversionen för regional 
transportplan för Jönköpings län och framhåller att i kommande planer 
behövs ett större fokus på länets funktionella vägstråk. 
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Tid: 2022-08-30 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande mot 
föreliggande förslag och finner att ändringsyrkandet avslås. 
 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall: 
JA - för avslag på Sverigedemokraternas yrkande röstar 66 ledamöter.  
NEJ - för bifall till Sverigedemokraternas yrkande röstar 11 ledamöter. 
Fyra ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 9: Voteringslista 7 
 
Regionfullmäktige har därmed avslagit Sverigedemokraternas 
ändringsyrkande och beslutat anta regional transportplan för Jönköpings län 
2022 – 2033. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
3 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 73  
 
Sammanträdesplan regionfullmäktige 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1458 

Beslut  
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige 

• Fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige 2023 enligt 
följande: 7/2, 18/4, 13/6, 29/8, 3/10, 7-8/11 och 5/12. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesdagar inför regionfullmäktiges sammanträden 
2023 föreslås. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-08-18 
• Sammanträdesplan 2023 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 74  
 
Valärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens förslag, bilaga 10 

Beslutet skickas till 
Berörda 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 75  
 
Anmälningsärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner redovisade anmälningsärenden och utförda granskningar 
och lägger dem till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• RJL 2022/557 Granskning av löneprocessen 
• RJL 2022/555 Granskning av bredning och beslutsfattande i 

samband med covid-19 pandemin 
• RJL 2022/549 Granskning av arbetsmiljö kopplat till covid-19 
• RJL 2022/967 Granskning av årsredovisning 2021 
• RJL 2022/967 Redovisning av partistöd 2021 
• RJL 2022/2000 Motion- Avgiftsfri TBE-vaccinering 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 76  
 
Avslutning 
 
Ordföranden meddelar att regionfullmäktiges sammanträde den 4 oktober är 
den sista för mandatperioden. Därefter förklaras sammanträdet för avslutat 
kl.16.35. 

Beslutets antal sidor 
1 
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