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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00-13:50  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist (S) 
 
 
 

 Malin Ramlöv (BA) 
 
 
 

 Olle Moln Teike (SD)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-10-18 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 77  
 
Öppnande 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till regionfullmäktiges 
sista sammanträde för mandatperioden och förklarar det för öppnat. 
 
Sammanträde kommer att teckenspråks- och skrivtolkas i direktsändning. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 78  
 
Upprop 
 
Upprop förrättas. Totalt är 78 ledamöter närvarande. 
 
Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare under 
sammanträdet finns redovisade i bilaga 1. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 79  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  
 
Malin Ramlöv (BA) och Olle Moln Teike (SD). 
Med Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Samuel Godrén (SD) 
som ersättare.   

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 80  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll 
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum tisdagen den 18 oktober kl.15.30 på Regionens hus.  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 81  
 
Interpellationer 
Diarienummer: RJL 2022/88 
 
Regionfullmäktige medger att följande interpellation får framställas,  
bilaga 2. 

• Elisabeth Wahlström (M) -  Från recept till kroppsnytta. 
 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid dagens 
sammanträde av Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:vice ordförande vid 
nämnd för folkhälsa och sjukvård.  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 82  
 
Frågor 
Diarienummer: RJL 2022/113 
 
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 83  
 
Information från patientnämnden - Halvårsrapport 2022 
 
Bertil Nilsson (M) 1:e vice ordförande i patientnämnden redogör för 
patientnämndens halvårsrapport 2022. 
 
Patientnämndens uppdrag är lagstadgat och definieras i lag om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en oberoende och 
opartisk instans och har i uppgift att stödja och hjälpa patienter och närstående 
som vill framföra synpunkter och klagomål på vården och få dessa besvarade. 
 
Frågor besvaras, informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 84  
 
Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
Diarienummer: RJL 2022/564 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län  
2023-2025. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Biblioteksplan Region Jönköpings län är ett styrdokument för de 
biblioteksverksamheter som planen omfattar. För kommunala 
biblioteksplaner är den vägledande. Ett reviderat förslag till ny 
biblioteksplan för perioden 2023-2025 har tagits fram efter genomgång av 
inkomna remissyttranden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-20 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad näringsliv och 

attraktivitet 2022-09-07 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01 
• Förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 
• Sammanställning - Inkomna remissvar 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C), Per Svenberg (S), Mari Hultin (L) och Gun Lusth (M) 
yrkar bifall till föreliggande förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings 
län 2023-2025. 
 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag samt överlämnar 
följande tilläggsyrkande lydande:  
I arbetet att göra patienterna mer delaktiga i sin vård är det viktigt att 
patientföreningarna ges samma service som vårdpersonal i verksamheter 
som har avtal med regionen. Så är det inte idag , vilket ett par 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

patientföreningar påpekat. Därför yrkar vi att punkten kompletteras med 
patientföreningar.  

• utforska behov och möjligheter att särskilt stödja Region Jönköpings 
läns universitetssjukvårdsenheter och patientföreningar. 
 

Per Eriksson (C) yrkar avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande, bifall 
mot avslag, och finner att regionfullmäktige beslutar att tilläggsyrkandet 
avslås  
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall:  
JA - för avslag till Sverigedemokraternas yrkande röstar 66 ledamöter.  
NEJ - för att bifall till Sverigedemokraternas yrkande röstar 12 ledamöter.  
Tre ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 3, voteringslista 1 
 
Regionfullmäktige har därmed avslagit Sverigedemokraternas yrkande och 
beslutat anta Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025. 

Beslutet skickas till 
Regional Utveckling - sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 85  
 
Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/525 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Godkänner Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 

Sammanfattning  
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska 
området på regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, 
inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur. Ett 
förslag till ny kulturplan för perioden 2023-2025 har tagits fram efter 
genomgång av inkomna remissyttranden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2022-09-07 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-28 
• Förslag till Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
• Remissversion Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
• Sammanställning - Remissvar Regional kulturplan 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C), Mari Hultin (L), Jon Hammarin Heinpalu (MP), Per 
Svenberg (S), Helen Skogelin Torvaldsson (BA), Hans Jarstig (KD), Erik 
Lagärde (KD) och Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till Regional kulturplan 
2023-2025 Jönköpings län. 
 
Olle Moln Teike (SD) med instämmande av Ulf Svensson (SD) yrkar bifall 
till föreliggande förslag och lämnar för Sverigedemokraterna följande 
tilläggs- och ändringsyrkanden: 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Ändringsyrkande sid 10 Folkbildning  
• Stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det 

professionella kultur, och -näringslivet  
• Följa upp studieförbundens samarbete med övrigt kulturliv  
• Följa upp studieförbundens arbete med ungas delaktighet, 

inflytande, inkludering och eget skapande  
• Följa upp studieförbundens roll i kultur- och samhällsutvecklingen  
• Tilläggsyrkande  

 
Sid 9 Museer, kulturarv och kulturmiljö  

• Inrätta en kulturarvsfond har som syfte att ge aktörer och 
hembygdsföreningar som vill värna och utveckla vårt kulturarv fler 
möjligheter att lyfta dess historia. 

 
 Sid 16 Scenkonst  

• Bemanningen ska i högre grad utgöras av projektanställningar 
beroende på projektens storlek och löptider.  

• Ökad samverkan med närliggande regioner avseende anställning 
och bemanning.  

 
Sid 10 Fristad ny text  

• Avsnittet om Fristad borde ta särskild hänsyn till religiöst förtryck 
där yttrandefriheten är kraftigt åsidosatt. 

 
Malin Wengholm (M) överlämnar för Moderaterna följande 
tilläggsyrkanden: 

• Att regionledningskontoret tillsammans med ANAs presidie får i 
uppdrag att såväl skriftligen som muntligen till staten framföra 
orimligheten i snedfördelningen av statlig och regional finansiering 
av kulturen i Jönköpings län. Snedfördelningen går tvärtemot 
kultursamverkans intentioner.  

• Att avvägningar kring kulturplanenens tilldelning av resurser sker  
årligen i regionfullmäktiges budget- och flerårsplanearbete. 

 
Mari Hultin (L) yrkar avslag på Moderaternas yrkanden. 
 
Hans Jarstig (KD) och Per Eriksson (C) yrkar avslag på 
Sverigedemokraternas och Moderaternas yrkanden. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Gun Lusth (M) yrkar bifall till föreliggande förslag samt till Malin 
Wengholms tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas ändringsyrkanden, 
bifall mot avslag och finner att de avslås. 
 
Därefter finner ordföranden att regionfullmäktige beslutar anta Regional 
kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 
 
Slutligen ställer ordförande Moderaternas och Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkanden under propostion, bifall mot avslag och finner att dessa 
avslås. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling - Sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
3 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 86  
 
Återremiss - Upphandlingsmodell för 
fastighetsinvesteringar 
Diarienummer: RJL 2022/1622 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner att det genomförs en upphandling av entreprenör för att i 
samverkan genomföra tre fastighetsinvesteringar, ombyggnad för 
samlad neurologisk och lungmedicinsk vård, ombyggnad för hjärt- 
och kärlvårdavdelning samt ombyggnad för akutmottagning. För 
hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning innebär det ett 
inriktningsbeslut.  

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning  
Vid regionfullmäktiges behandling av ärendet om upphandlingsmodell för 
fastighetsinvesteringar återremitterades delar av ärendet. 
Ärendebeskrivningen har förtydligats med anledningen till att 
ombyggnation av operation/iva inte ingår i denna samverkansupphandling 
samt med beslutsgången för fastighetsinvesteringsärenden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-09-12 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
• Protokoll regionfullmäktige § 70, 2022-08-30 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-16 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-06-28  
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-17 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. I 
yrkandet instämmer Håkan Karlsson Nyborg (SD) och Martin Nedergaard 
Hansen (BA). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Malin Wengholm (M) med instämmande av Thomas Bäuml (M) yrkar: 
Moderaterna vidhåller att beslutet även ska innefatta ombyggnad av 
Operation/IVA kliniken på Länssjukhuset Ryhov och yrkar: 
Tilläggsyrkande 

• att regionfullmäktige godkänner att det genomförs en upphandling 
av entreprenör för att i samverkan genomföra fyra 
fastighetsinvesteringar där OP/IVA kliniken ingår som en del. 

Ändringsyrkande 
• att meningen ”För hjärt- och kärlvårdavdelning och akutmottagning 

innebär det ett inriktningsbeslut.” stryks.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Moderaternas ändringsyrkande, bifall 
mot avslag, och finner att det avslås. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall:  
JA - för avslag till Moderaternas ändringsyrkande röstar 49 ledamöter.  
NEJ - för att bifall till Moderaternas ändringsyrkande röstar 14 ledamöter.  
Avstår gör 15 ledamöter. 
Tre ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 4, voteringslista 2 
 
Därefter finner ordföranden att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 
regionstyrelsens förslag. 
 
Slutligen ställer ordföranden proposition på Moderaternas tilläggsyrkande, 
bifall mot avslag, och finner att det avslås. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall:  
JA - för avslag till Moderaternas tilläggsyrkande röstar 50 ledamöter.  
NEJ - för bifall till Moderaternas tilläggsyrkande röstar 13 ledamöter.  
Avstår gör 15 ledamöter. 
Tre ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 5, voteringslista 3 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi  

Beslutets antal sidor 
2 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 87  
 
Valärenden 
 
Inga valärenden finns att behandla vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 88  
 
Patientnämnden - Halvårsrapport 2022 
Diarienummer: RJL 2022/2410 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar att Patientnämndens halvårsrapport 2022 anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Patientnämndens halvårsrapport 2022 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 89  
 
Anmälningsärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Godkänner redovisade anmälningsärenden och lägger dem till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• RJL  2022/1277 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 
• RJL  2022/1419 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 
• RJL  2022/1608 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 
• RJL  2022/2017 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 90  
 
Ajournering 
 
Debatten avslutas och sammanträdet ajourneras kl.12.00 för utdelning av 
hållbarhetspris och lunch. Sammanträdet återupptas kl.13.30. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 91  
 
Hållbarhetspris 2022 
 
Årets hållbarhetspris tilldelas Folktandvården för implementering av digitala 
vårdmöten, med fokus på digitala 2-års besök. 
 
Hedersomnämnande tilldelas Strama Region Jönköpings län, smittskydd, 
vårdhygien, för sina antibiotikasmarta verksamheter.  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 77-92 

Tid: 2022-10-04 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 92  
 
Avslutning 
 
Regionfullmäktiges ordförande Desiré Törnqvist (S) tackar ledamöterna och 
presidiet för ett gott samarbete under den gångna mandatperioden. 
 
Vice ordförande Anders Gustafsson (M) framför ett tack till ordföranden.  
 
Sammanträdet förklaras för avslutas kl. 13.50. 

Beslutets antal sidor 
1 
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