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Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 

Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf.  
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf. §§ 196-211 
Maria Frisk (KD) ersätts av Pernilla Mårtensson (KD) 
Rune Backlund (C) ersätts av Emilie Walfridsson (C) 
Mattias Ingeson (KD) 
Rachel De Basso (S) ersätts av Håkan Sandgren (S) 
Samuel Godrén (SD) 
Per Svenberg (S)  
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) ersätts av Carina Stende (S) 
Thomas Bäuml (M) §§ 196-205, §§ 209-216 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Pontus Lundgren (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Mikael Ekvall (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) §§ 207-208, §§ 212-216 
 
Per Eriksson (C) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
 

Ersättare Mari Lindahl (L) §§ 196-203, § 209 
Anders Gustafsson (SD) 
Dan Sylvebo (-) 
Carl-Johan Lundberg (M) §§196-205, §§ 209-211 
 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör § 200 
Maria Berghem, ekonomidirektör 
Siv Kullberg, kanslidirektör 
Caroline Cherfan, beredskapschef § 202 
Ylva Linderstam, IT-säkerhetschef § 202 
Mikael Bärlin, informationssäkerhetschef § 202 
Elias Hammarlund, säkerhetschef § 202 
Patrick Nzamba, HR-direktör §§ 210-211 
Ante Jankovic, sektionschef Regional utveckling § 216 
Thomas Calmviken, fastighetschef § 203 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl 
 
 
 

 Pontus Lundgren 
 
 
 

 Håkan Karlsson Nyborg  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 196  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 197  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Pontus Lundgren 
(BA) och Håkan Nyborg Karlsson (SD). 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 198  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 199  
 
Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 200  
 
Aktuell information 
Vid dagens sammansträde ges information av hälso- och sjukvårdsdirektör 
om aktuellt läge avseende pandemin/covid 19.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 201  
 
Månadsrapport 
Redovisning ekonomidirektör, se bildspel.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 202  
 
Säkerhet och beredskap  
Information vid dagens sammanträde av:  

• Caroline Cherfan, kris- och beredskapschef 
• Mikael Bärlin, informationssäkerhetschef 
• Ylva Lindestam, IT-säkerhetschef  
• Elias Hammarlund, säkerhetschef  

 
Se bildspel. 
 

Beslutets antal sidor 
1  
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Justerare, signatur 

 

 

§ 203  
 
Besvarande av fråga samt information  
Diarienummer: RJL 2021/2185 
 
Vid dagens sammanträde ges information om taxa för laddstolpar samt 
besvarande av fråga från Sverigedemokraterna avseende 
elkostnader/elhandel. Informationen ges av fastighetschef Tomas 
Calmviken, se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 204  
 
Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/99 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 205  
 
Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/100 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 206  
 
Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag 
Diarienummer: RJL 2020/1577 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen 
 
Regionstyrelsen 

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att en rutin tas fram för hur 
information ges till den politiska organisationen vid händelse av 
avgångsvederlag. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Nyborg Karlsson, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln 
Teike samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk 
nivå. 

• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av 
tjänst.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag abetsutskottet 2020-09-09, 2020-11-10, 2021-09-15, 

2021-11-23  
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2020-11-11 
• Motionsunderlag/svar 2020-11-02, 2021-02-19, 2021-09-19,  

2021-11-17 
• Motion 2020-06-29 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om avslag 
 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om avslag mot 
Samuel Godréns yrkande om bifall till motion och finner att regionstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 207  
 
Motion - Delägarskap i Jönköping Airport 
Diarienummer: RJL 2021/1073 
 
Thomas Bäuml (M) anger jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att  

• Motionen är besvarad.   

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Nyborg Karlsson, båda Sverigedemokraterna, 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.   

Sammanfattning  
Motion har inkommit från Agnetha Lundberg, Ulf Svensson samt  
Anders Gustafsson, samtliga Sverigedemokraterna där man föreslår 
regionfullmäktige besluta: 

• Att regionen tar initiativ till en dialog med Jönköpings kommun om 
möjligheterna till att bli delägare i Jönköping Airport och få större 
inflytande över flygplatsen i ett länsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-09-15, 2021-11-23 inkl förslag 

till motionssvar 
• Motion från Sverigedemokraterna  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag att motionen anses 
besvarad.  
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar att motionen ska anses bifallen och inte 
besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag om att motionen är 
besvarad mot Håkan Nyborg Karlssons yrkande om att motionen ska anses 
bifallen.  
 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar att motionen är besvarad.  
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Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 208  
 
Delägarskap i Jönköpings Airport AB 
Diarienummer: RJL 2021/2058 
 
Thomas Bäuml (M) anger jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  
1. Godkänna inriktningen att Region Jönköpings län förvärvar 50 procent 

av totalt 4 000 aktier i Jönköping Airport AB. 
2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att föra fortsatt dialog med Jönköpings 

kommun i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse. 
3. Ge regionstyrelsen i uppdrag att fatta kompletterande beslut för att 

genomföra förvärvet samt tillträda bolaget. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Sverigedemokraterna samt 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att ärendet avgörs vid dagens 
sammanträde. 
 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande 
avseende dagens beslut om att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning  
Jönköpings kommun är idag ensam ägare till Jönköping Airport AB genom 
sitt moderbolag Jönköpings Rådhus AB. Samtal har förts mellan Region 
Jönköpings län och Jönköpings kommun på politisk nivå kring flygplatsen. 
Regionstyrelsen har gett regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag med inriktning att Region Jönköpings län förvärvar 50 
procent av aktierna i Jönköpings Airport AB.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
• Underlag i ärendet såsom utredning, komplettering, frågor/svar mm.  
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Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm och Carl-Johan Lundberg, båda Moderaterna yrkar på 
återremiss i ärendet enligt följande:  
Moderaterna yrkar på återremiss i ärendet med anledning av att ärendet 
inte är komplett. Såväl aktieägaravtal som ägardirektiv saknas i dagens 
ärende och bör ingå i beslutsunderlag när beslut om delägarskap fattas. 
 
I ovanstående återremissyrkande instämmer Håkan Nyborg Karlsson för 
Sverigedemokraterna.  
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Per Svenberg (S), Jimmy Ekström (L), Mattias Ingesson (KD) samt Emilie 
Walfridsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att ärendet ska 
avgöras idag.  
 
Mikael Ekvall (V) yrkar i första hand på återremiss i enlighet med 
Moderaternas yrkande och om återremissyrkandet faller – avslag på 
samtliga tre beslutspunkter i ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden redogör för de yrkanden som avgetts och att de är rätt 
uppfattade.  
 
På fråga om återremiss finner ordföranden att regionstyrelsen efter votering 
beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
För att ärendet ska avgöras idag JA röstar: Pontus Lundgren BA, Martin 
Nedergaard-Hansen (BA), Carina Stende (S), Jimmy Ekström (L), Per 
Svenberg (S), Håkan Sandgren (S), Mattias Ingesson (KD), Emilie 
Walfridsson (C), Pernilla Mårtensson (KD) samt Marcus Eskdahl (S).  
 
För att ärendet ska återremitteras NEJ röstar: Håkan Nyborg Karlsson (SD), 
Samuel Godrén (SD), Thomas Bäuml (M), Mikael Ekvall (V) samt Malin 
Wengholm (M).  
 
På fråga om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag finner ordföranden 
att regionstyrelsen efter votering beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  
 
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
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För bifall till arbetsutskottets förslag JA röstar: Carina Stende (S), Jimmy 
Ekström (L), Per Svenberg (S), Håkan Sandgren (S), Mattias Ingesson 
(KD), Emilie Walfridsson (C), Pernilla Mårtensson (KD) samt Marcus 
Eskdahl (S).  
 
För avslag till arbetsutskottets förslag NEJ röstar: Pontus Lundgren (BA), 
Martin Nedergard-Hansen (BA) samt Mikael Ekvall (V).  
 
Avstår från att rösta gör följande ledamöter: Håkan Nyborg Karlsson (SD), 
Samuel Godrén (SD), Carl-Johan Lundberg (M) samt Malin Wengholm 
(M).  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 
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§ 209  
 
Taxa för publik elbilsladdning på Region Jönköpings 
läns laddpunkter 
Diarienummer: RJL 2021/2050 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna taxa på 3 kronor/kWh inklusive moms för publik 
elbilsladdning på Region Jönköping läns laddpunkter. 

2. Ge regionstyrelsen mandat att besluta om kommande justeringar av 
taxan för publik elbilsladdning. 

Reservationer 
Reservation Håkan Nyborg Karlsson och Samuel Godrén, båda 
Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Regionfullmäktige tog 2019-12-03 beslut om att godkänna utbyggnad av 
totalt 182 laddpunkter vid verksamheter inom Region Jönköpings län. 66 
laddpunkter är publika och avsedda för patienter/besökare/personal. Taxan 
för publik laddning föreslås till 3 kronor/kWh inklusive moms.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar på en ändring i den första att-satsen 
avseende taxa till 3,60 kronor/kWh exkl moms. Yrkar bifall till den andra 
att-satsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag gällande första 
att-satsen mot Håkan Nyborg Karlssons yrkande och finner att 
regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
Regionstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag i sin helhet.  
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Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 210  
 
Policy för lika rättigheter och möjligheter 
Diarienummer: RJL 2021/2205 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Fastställa föreliggande förslag till policy för lika rättigheter och 
möjligheter med följande tillägg mellan första och andra stycket i 
policyn: 
” Jämställdhet mellan kvinnor och män sker där ordinarie beslut 
fattas, resurser fördelas och normer skapas. 
Jämställdhetsperspektivet måste finnas med och beaktas i det 
dagliga arbetet hos medarbetare och chef. Därför ska jämställdhet 
integreras i allt arbete som bedrivs inom Region Jönköpings län. ” 

 
Samt även i policyn lägga till följande:  
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med att 
främja lika rättigheter och möjligheter inom Region Jönköpings län. 
Regiondirektören är regionstyrelsens verkställande tjänsteman med 
ansvar att ge förutsättningar för ett systematiskt arbetssätt med 
aktiva åtgärder. HR-direktören fastställer de 
verksamhetsövergripande riktlinjerna. Ansvaret på verksamhetsnivå 
följer det delegerade verksamhetsansvaret. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Nyborg Karlsson, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkande.  

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande riktlinje för jämställdhet har gjorts. Den är 
formulerad som riktlinje men ska vara en policy. I samband med det har 
benämningen på policyn ändrats som ett led i modernisering av begrepp 
som följer lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2021-11-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
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• Förslag till policy för lika rättigheter och möjligheter 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till föreliggande policy med yrkande om 
en ändring enligt följande: * Lika rättigheter och möjligheter utgår från 
lagens diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.  
Ändras till 
* Lika rättigheter och möjligheter gäller, förutom lagens 
diskrimineringsgrunder, även alla andra fall där det kan förekomma 
diskriminering 
 
Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag inklusive tillägg 
från arbetsutskott och personaldelegation. I detta instämmer Martin 
Nedergaard-Hansen (BA), Mattias Ingesson (KD) och Per Svenberg (S), 
som även yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändringsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag med tillägg från arbetsutskott och personaldelegation.  
Regionstyrelsen avslår Sverigedemokraternas ändringsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2. 
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§ 211  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Återremitterar ärendet till arbetsutskottet för att säkerställa att 
innehållet är korrekt utformat samt med beaktande av 
Vänsterpartiets inspel i ärendet. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts som ska fastställas av 
regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2021-11-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23  
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar på återremiss för att säkerställa att 
innehållet är korrekt utformat. I detta yrkande instämmer Mattias Ingesson 
(KD) samt Thomas Bäuml (M).  
 
Mikael Ekvall (V) yrkar på en återremiss i ärendet. I andra hand bifall till  
Vänsterpartiets yrkanden enligt bilaga.  
 
Håkan Nyborg-Karlsson (SD) yrkar på återremiss av ärendet med följande 
medskick: ”En transparent arbetsmiljö som är trygg och fri från kränkande 
särbehandling. Vårt arbetssätt främjar delaktighet, samarbete och 
öppenhet”. 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att regionstyrelsen återremitterar ärendet till 
arbetsutskottet för att säkerställa att innehållet är korrekt utformat samt med 
beaktande av Vänsterpartiets inspel i ärendet. 
 
Regionstyrelsen bifaller förslaget om återremiss.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott  

Beslutets antal sidor 
2 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 212  
 
Policy för säkerhet och beredskap 
Diarienummer: RJL 2021/2303 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa policy för säkerhet och beredskap för Region Jönköpings 
län. 

Sammanfattning  
Den nuvarande policyn är antagen år 2004 och har sedan dess endast 
uppdaterats till att gälla för Region Jönköpings län i samband med 
regionbildningen. Förslaget till ny policy för säkerhet och beredskap gäller 
alla verksamheter inom Region Jönköpings län  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
• Förslag till ny Policy för säkerhet och beredskap för Region 

Jönköpings län 
 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) föreslår att kostnader tas upp i samband 
med beredning av kommande budget.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 213  
 
Smart Specialiseringsstrategi 
Diarienummer: RJL 2020/2572 

Beslut  
 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Anta Smart Specialiseringsstrategi för Region Jönköpings län. 
2. Att ett nytt mål läggs under punkten 8.2 

Öka andelen virke som förädlas regionalt, nationellt eller inom EU 
med tyngdpunkten på närhetsprincipen. 

Sammanfattning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt 
och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli 
globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot 
andra regioner. Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan 
finns och samtidigt en beredskap för nya områden som uppstår när 
näringsliv och samhälle förändras. 

Beslutsunderlag 
• Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-11-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
• Förslag till Smart specialiseringsstrategi 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Regionstyrelsen bifaller förslag från Håkan Nyborg Karlsson med flera att 
ordet autoktont i beslutet, andra att-satsen, ändras till närhetsprincipen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 
justering av ordet autoktont till närhetsprincipen.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 214  
 
Samverkansavtal 2022 Krösatågen 
Diarienummer: RJL 2021/2140 

Beslut  
Regionstyrelsen 

• Godkänner föreliggande samverkansavtal 2022 för Krösatågen.  

Sammanfattning  
Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem som primärt trafikerar 
Småland, Halland, Blekinge, Skåne. Samverkansavtalet reglerar samarbetet 
om tågtrafik under varumärket Krösatågen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-25 
• Förslag till samverkansavtal för Krösatågen 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Länstrafiken  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 215  
 
Ombyggnation av hönshus till hundträningshall, Stora 
Segerstad 
Diarienummer: RJL 2021/1777 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Godkänner ombyggnad av hönshus till hundträningshall på Stora 
Segerstad till en maximal kostnad på 3 100 000 kronor. 

Sammanfattning  
På Stora Segerstads naturbrukscentrum finns en byggnad som fram till för 
några år sedan använts som hönshus med äggproduktion. Idag finns ingen 
verksamhet i byggnaden. Verksamheten önskar nu bygga om byggnaden till 
hundträningshall. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
har yttrat sig i ärendet och ställer sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnden ANA 2021-11-17 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-03 
• Protokollsutdrag  regionstyrelses arbetsutskott 2021-10-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritning hundhall 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet  
Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi, regional utveckling  
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 216  
 
Almedalen 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2365 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner föreliggande förslag på en länsgemensam satsning under 
Almedalsveckan 2022. 

2. Utser regionstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande att ingå i 
politisk styrgrupp för den länsgemensamma arenan. 

Sammanfattning  
lmedalen är en nationell arena som samlar de nationella, regionala och 
kommunala perspektiven och Sveriges makthavare till debatt, dialog, 
nätverk och under en vecka. Jönköpings län behöver positionera sig 
nationellt inom prioriterade områden. En gemensam länsarea i Almedalen 
innebär därför goda möjligheter att få tillträde till beslutsfattare och 
opinionsbildare och att rikta fokus på för länet viktiga frågor. 

Beslutsunderlag 
• Information vid dagens sammanträde 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mattias Ingesson (KD) och Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  
 
Malin Wengholm (M) meddelar att Moderaterna inte vill ingå i den politiska 
styrgruppen för den länsgemensamma arenan och avstår således från att 
deltaga i beslutet.  

Beslutsgång 
Ordföranden redogör för arbetsutskottets förslag och noterar Moderaternas 
ställningstagande samt finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande 
förslag.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 196-216 

Tid: 2021-11-30 kl. 11:00  

Plats: Regionens hus, Sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
2 
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