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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00-13:30  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 
§§93-102 

Linda Byman 
 
 
 

Ordförande  
§§ 103-111 

Håkan Sandgren (S) 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist (S) 
 
 
 

 Ann-Katrin Löfstedt (M) 
 
 
 

 Peter Iveroth (KD)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-11-23 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 93  
 
Öppnande 
 
Ålderspresident tillika ordförande Håkan Sandgren (S) hälsar samtliga 
ledamöter välkomna till regionfullmäktige och ny mandatperiod. 
Sammanträdet förklaras för öppnat. 
 
Dagens sammanträde teckenspråks- och skrivtolkas i direktsändning. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 94  
 
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 §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 95  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  
 
Ann-Katrin Löfstedt (M) och Peter Iveroth (KD) med 
Anders Bengtsson (M) och Maria Frisk (KD) som ersättare.   

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 96  
 
Justering 
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum onsdagen den 23 november, kl.15:30 i regionens hus. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 97  
 
Interpellationer 
Diarienummer: RJL 2022/88 
 
Inkomna interpellationer redovisas i bilaga 2. 
 

• Mikael Ekvall (V) – Hur säkerställer Region Jönköpings län 
tillgången till barnmorskor? 

• Mikael Ekvall (V) – Stora brister inom medicinsk vård och 
behandling vid särskilt boende för äldre. 

 
Regionfullmäktige medger att interpellationerna får framställas. 
Interpellationerna är ställda till regionstyrelsens ordförande och kommer att 
besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 98  
 
Frågor 
Diarienummer: RJL 2022/113 
 
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 99  
 
Valärenden 
Diarienummer: RJL 2022/2607, 2785, 2880, 2517, 2619, 2548, 2842 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

Sammanfattning  
Ett antal avgående ledamöter och ersättare entledigas från sina uppdrag. 

Beslutsunderlag 
• Bilaga 3 val att förrätta vid regionfullmäktiges sammanträde 

Beslutet skickas till 
Berörda 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 100  
 
Val – Regionfullmäktiges presidium mandatperiod 
2022-2026 
Diarienummer: RJL 2022/2739 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Utser Desiré Törnqvist (S) till ordförande för regionfullmäktige i 
Region Jönköpings län för ny mandatperiod. 

• Utser Anders Gustafsson (M) till 1:e vice ordförande för 
regionfullmäktige i Region Jönköpings län för ny mandatperiod. 

• Utser Robert Andersson (SD) till 2:e vice ordförande för 
regionfullmäktige i Region Jönköpings län för ny mandatperiod. 

Sammanfattning  
Inför ny mandatperiod 2022-2026 utses regionfullmäktiges ordförande, 1:e 
vice ordförande samt 2:e vice ordförande tillika regionfullmäktiges 
presidium. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) nominerar Desiré Törnqvist (S) till ordförande samt 
Anders Gustafsson (M) till 1:e vice ordförande. 
 
Samuel Godrén (SD) nominerar Robert Anderson (SD) till 2:e vice 
ordförande. 
 
Elisabeth Töre (V) nominerar Kim Strand (V) till 2:e vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Desiré Törnqvist (S) utses till ordförande för 
regionfullmäktige samt att Anders Gustafsson (M) utses till 1:e vice 
ordförande. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Därefter ställer ordföranden förslag om 2:e vice ordförande under 
proposition och finner att Robert Anderson (SD) utses till 2:e vice 
ordförande. 
 
Votering begärs och en sluten omröstning sker med följande utfall: 

• 14 ledamöter röstar för Robert Anderson (SD) 
• 4 ledamöter röstar för Kim Strand (V) 
• 62 ledamöter avstår från att rösta 
• 1  ledamot är frånvarnade 

 
Bilaga 4, voteringslista 1 
 
Regionfullmäktige har genom sluten omröstning beslutat utse Robert 
Anderson (SD) till 2:e vice ordförande. 

Beslutet skickas till 
Berörda 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 101  
 
Val – Valberedning för mandatperiod 2022-2026 
Diarienummer: RJL 2022/2739 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Förrättar val av valberedning och ersättare för mandatperioden 2022-
2026 i enlighet med bilaga 5, samt att Simon Johansson (S) utses till 
ordförande för valberedningen.  

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har att välja valberedning och ersättare för 
mandatperioden 2022-2026 enligt förslag, se bilaga 5 

Beslutsunderlag 
• Nominerade ledamöter till valberedning 2022-2026, bilaga 5.   

Beslutsgång 
Regionfullmäktige godkänner ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  
Berörda  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 102  
 
Överlämning 
 
Ordföranden Håkan Sandgren (S) överlämnar klubban till 
regionfullmäktiges nyvalda ordförande Desiré Törnqvist (S).   

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 103  
 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2, 2022 
Diarienummer: RJL 2022/2793 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• godkänner regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2, 2022. 

Sammanfattning  
Regionrevisionens ordförande, Thomas Werthén (M) redogör för 
revisionens bedömning av delårsrapport 2, 2022. 

Beslutsunderlag 
• Revisionens bedömning av delårsrapport 2, 2022 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 104  
 
Internkontroll 1 - Delårsrapport nr 2, 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Godkänner delårsrapport per augusti 2022 med följande tillägg: 
 
Regionstyrelsen har tagit del av de protokoll och skrivelser som nämnderna 
beslutat om i sin behandling av ärendet. Vid sammanträdet den 25 oktober 
2022 ger respektive nämndsordförande en kompletterande muntlig 
redogörelse för nämndens ställningstagande och fortsatta arbete utifrån 
delårsrapport per augusti. 
 
Regionstyrelsen uppmanar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet att fortsatt följa utvecklingen av publiktalen inom Smålands 
Musik och Teater med ambitionen att det under 2023 ska återgå till 
målnivå. 
 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar att man lämnat uppdrag 
kring de mål som har låg måluppfyllelse och att nämnden har en process för 
att följa upp hur det utvecklar sig. Regionstyrelsen konstaterar att det är ett 
långsiktigt arbete som pågår och bedömer att processen som nämnden har 
initierat även kan följas av regionstyrelsen. 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) har en stor negativ 
budgetavvikelsen. Orsaken till avvikelsen har ändrats från att i början av 
2022 framför allt varit ett intäktsproblem till att nu till största del orsakas 
av ökade drivmedelskostnader. Den prognostiserade avvikelsen kommer 
inte kunna hanteras under innevarande år. TIM har efter första 
delårsrapporten begärt en översyn av trafikutbudet utifrån den ekonomiska 
prognosen som lades då. Detta har återredovisats i nämnden efter 
sommaren. Bedömningen är att även 2023 kommer att vara påverkat av det 
höga kostnadsläget och den del som inte hanteras i budgetprocessen för 
2023 behöver hanteras genom justeringar av trafiken. TIM behöver tydligt 
initiera att åtgärder genomförs utifrån den återrapporterade 
genomlysningen för att den allmänna kollektivtrafiken ska närma sig en 
ekonomi i balans. 
 

15



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Vad gäller kostnader för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården visar 
delårsrapporten att utvecklingen går åt fel håll. Den här frågan behöver ha 
fortsatt fokus, personaldelegationen följer frågan på en mer detaljerad nivå 
och får avrapportering om åtgärder som pågår i verksamheten. På nationell 
nivå pågår arbete med en gemensam upphandling för alla regioner. 
Regionstyrelsen noterar att sjukfrånvaron ökat och är fortsatt hög under 
2022. Det är den korta sjukfrånvaron som ökat vilket i nuläget bedöms vara 
kopplat till ett förändrat beteende när det gäller att stanna hemma vid 
lindriga symtom. 

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-10-25 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-10-25 inkl nämndernas 

behandling 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
• Delårsrapport augusti 2022  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD), Rachel De Basso (S), Samuel Godrén (S), Tommie 
Ekered (M), Martin Nedergaard Hansen (BA), Elisabeth Töre (V) Jimmy 
Ekström (L) med flera, yrkar bifall till delårsrapport 2, 2022. 
 
Sverigedemokraterna genom Samuel Godrén (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning:  
 
Länstrafiken prognostiserar ett underskott för 2022 på 130 miljoner kr, 
detta trots att man fått utökad budget flera år i rad.  
TIM År Budget milj. Resultat milj. 
2019 906 -5 
2020 989 -20 
2021 1025 -102 
2022 1082 -130 (prognos) 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Från Sverigedemokraterna se vi med oro på denna utveckling. För ett år 
sedan föreslog vi att bromsar tilltänkt utbyggnad av trafik vilket genererar 
ökade kostnader. Fortfarande förekommer stort mörkertal av fuskåkande, 
vilket eskalerade i samband med pandemin och har sedan dess fortsatt. När 
man talar med busschaufförer är detta ett stort problem. Det behövs en 
översyn av upphandlingsförfarande, fler kontrollanter och bättre 
resandestatistik för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige godkänner delårsrapport 2, 2022 
med tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
3 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 105  
 
Skattesats för 2023 
Diarienummer: RJL 2022/74 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Fastställer skattesatsen för 2023 till 11,76 kronor. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen föreslå skattesats före oktober 
månads utgång. Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men 
eftersom budgetarbetet skjutits fram behöver skattesatsen hanteras i separat 
ärende. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-10-25 
• Tjänsteskrivelse daterat 2022-10-10 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag om oförändrad 
skattesats för 2023 till 11,76 kronor. 
 
I yrkandet instämmer Per Eriksson (C), Rachel De Basso (S) Tommie 
Ekered (M), Jimmy Ekström (L) Elisabeth Töre (V) och Samuel Godrén 
(SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2023 till 
11,76 kronor. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 106  
 
Byte av centralt personuppgiftsansvar - Svenska 
Barnepilepsiregistret 
Diarienummer: RJL 2022/2315 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Godkänner att handlingar tillhöriga Svenska Barnepilepsiregistret 
ska avhändas till Karolinska Universitetssjukhuset från Region 
Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt 
personuppgiftsansvarig (nedan CPUA) för det nationella kvalitetsregistret  
Svenska Barnepilepsiregistret (nedan BEpQ).  
Ärendet avser överlämnande av CPUA från Region Jönköpings län till 
Karolinska Universitetssjukhuset, beslut om övertagande togs av Karolinska 
2022-06-30. Ett överlämnande förutsätter dock beslut av Region Jönköpings 
läns regionstyrelse och regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-10-25 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-10-25 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
• Beslut om centralt personuppgiftsansvar, Karolinska 

Universitetssjukhuset daterad 2022-06-30  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - kansli 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 107  
 
Borttagande av rabatt vid förköpta enkelbiljetter 
Diarienummer: RJL 2022/2230 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Beslutar om borttagande av rabatt vid förköpta enkelbiljetter. 

Sammanfattning  
I beslut om budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 
togs beslut om att rabatt ska ges vid förköpta enkelbiljetter. Av bilagan 
framgår: ”Innan det nya återbäringssystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 
20% på enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort.” 
Ett återbäringssystem har inte utvecklats och behovet av det har under tiden 
minskat. Det har istället tagits fram ytterligare en flexbiljett, den nya 10/30-
biljetten som prismässigt täcker upp för frånvaron av ett återbäringssystem. 
Det är inte heller lämpligt att ha en rabatt under alltför lång tid.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-10-25 
• Protokollsutdrag nämnden för trafik, infrastruktur och miljö   

2022-10-11 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 

Beslutet skickas till 
Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 108  
 
Anmälningsärende - Granskning av styrning och 
kontroll av regionens folkhälsoarbete 
Diarienummer: RJL 2022/556 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar att granskningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete.   
 
Thomas Werthén avlämnar revisorernas rapport över utförd granskning.  
. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 109  
 
Anmälningsärende - Granskning av regionens arbete 
med att förstärka vårdhygienens arbete inom 
primärvården 
Diarienummer: RJL 2022/949 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar att granskningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom 
primärvården.  
 
Thomas Werthén avlämnar revisorernas rapport över utförd granskning.  
. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 110  
 
Anmälningsärende - Granskning av delårsrapport 2, 
2022 
Diarienummer: RJL 2022/2793 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar att inkommen granskning anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
• Granskning av delårsrapport 2, 2022 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 93-111 

Tid: 2022-11-08 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Avslutning 
 
Klockan är 13.30 och ordföranden förklarar sammanträde för avslutat. 

Beslutets antal sidor 
1 

24
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