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Närvarande
Beslutande Se bilaga 1.

Justering

Sekreterare

Ordförande

Nathalie Bijelic Eriksson

Justerare

Desiré Törnqvist (S)

Mari Lindahl (L)

Mikael Ekvall (V)

Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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§ 65

Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat.

Med anledning av Covid-19 (coronavirus) så kommer sammanträdet att
genomföras med ett reducerat antal tjänstgörande ledamöter, totalt 41 st.

På ordförandens fråga godkänner regionfullmäktige att följande två ärenden 
läggs till på dagordningen:

 RJL 2020/1847 Ägardirektiv avseende helägt bolag RJL Älghunden 
4 AB

 RJL 2020/1848 Ägardirektiv avseende helägt bolag RJL tågdepån 
Nässjö AB.

Beslutets antal sidor
1
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§ 66

Upprop
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare
under sammanträdet finns redovisade i Bilaga 1.

Beslutets antal sidor
1
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§ 67

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Mari Lindahl (L) och Mikael Ekvall (V) med Jimmy Ekström (L) och 
Elisabeth Töre (V) som ersättare. 

Beslutets antal sidor
1
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§ 68

Justering av regionfullmäktiges protokoll
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger
rum måndagen den 7 september kl. 16:00 på Regionens hus.

Beslutets antal sidor
1
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§ 69

Information om innovation inom cancervården
Miden Melle-Hannah informerar om utvecklingen av ett nytt 
multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik och behandling. 
Innovationen var en av de svenska vinnarna av det internationella 
innovationspriset Quality Innovation Award år 2019.

Beslutets antal sidor
1
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§ 70

Uppföljande information om pandemin
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om Region 
Jönköpings län fortsatta arbete med vårdplatsplanering och 
operationsverksamhet under rådande coronapandemi.

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, informerar om pandemins 
påverkan på flertalet företagssektorer i länet och vilka insatser som görs.

Beslutets antal sidor
1
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§ 71

Interpellationer 2020
Diarienummer: RJL 2020/175

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas,
Bilaga 2:

1. Samuel Godrén (SD) – Vänregion Tianjin i Kina borde avvecklas.
Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande.

2. Thomas Bäuml (M) – Vårdskulden.
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnd för folkhälsa och 
sjukvård.

3. Malin Wengholm (M) – Förtroendekrisen.
Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande.

Interpellationerna kommer att besvaras vid dagens sammanträde.

Beslutets antal sidor
1
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§ 72

Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem
Diarienummer: RJL 2019/2561

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Avslår motionen då motionärens förslag redan hanteras och kommer 
att finnas med i det kommande Hållbarhetsprogrammet.

Sammanfattning 
Carl-Johan Lundberg föreslår i motionen Vatten - livsmedel och potentiellt 
miljöproblem att:

 Det utreds vilka naturliga möjligheter det finns för att samla upp 
nederbörd på regionens områden på ett tryggt och säkert sätt.

 Se på vilka samordnade insatser som kan göras mellan region och 
berörda kommuner när det gäller kostnadsfördelning som kan vara 
till grund för en sådan här insats.

 Ta fram en kostnadskalkyl för etablering av sedimentdamm med 
tillhörande tillrinning och magasinering av nederbörd.

 Utreda vilka miljökonsekvenser och kostnadskonsekvenser som kan 
uppstå över tid genom hantering av nederbörd som återanvänds för 
bevattning under torka och bevattningsrestriktioner.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-04-27
 Motionssvar daterat 2020-03-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-03-10
 Motionsunderlag daterat 2020-02-14
 Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting (MP) yrkar att motionen ska avslås i enlighet med 
regionstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
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Beslutets antal sidor
2
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§ 73

Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/2186

Beslut 
Regionfullmäktige

 Anser motionen vara besvarad.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Moderaterna reserverar sig till 
förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nattstopp i 
kollektivtrafiken:

 Att nattstopp införs inom busstrafiken likt det system som finns i 
Kalmar län

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har behandlat motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-06-02
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2020-04-21
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Protokollsutdrag Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2020-

02-20
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet, LPR 2020-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-21
 Motionsunderlag daterat 2019-11-14
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-09-19
 Motion – Nattstopp i kollektivtrafiken
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V), Thomas Bäuml (M) med flera, yrkar bifall till motionen.

Marcus Eskdahl (S), Arnold Carlzon (KD) och Leif Andersson (C) yrkar att 
motionen ska anses vara besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att 
anse motionen vara besvarad.

Omröstning begärs med följande proposition och utfall:
JA för bifall till förslag om att anse motionen vara besvarad röstar 32 
ledamöter.
NEJ för bifall till motionen röstar 8 ledamöter.
Avstår från att rösta gör 1 ledamot
Bilaga 3.

Regionfullmäktige har därmed beslutat anse motionen vara besvarad.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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§ 74

Motion - Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/2041

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen då detta inte ingår i Region Jönköpings läns 
uppdrag. 

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har igenom Agneta Lundberg och Anders Gustafsson 
inkommit med en motion om ekonomiskt bidrag till länets djurambulans, 
där man föreslår följande: 

 Att regionfullmäktige utreder möjligheten till ekonomiskt stöd till 
Djurambulansen i Jönköpings län ideell förening.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-03-03
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Motionsunderlag daterat 2019-12-06
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-09-19
 Motion - Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Agnetha Lundberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Marcus Eskdahl (S) yrkar att motionen ska avslås i enlighet med 
regionstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att 
avslå motionen då detta inte ingår i Region Jönköpings läns uppdrag. 
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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§ 75

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen, samt noterar det medskick som nämnden för 
folkhälsa och sjukvård lämnat: 
Nämnden ser det arbete som bedrivs som viktigt och att vi stöttar 
verksamheten i deras arbete att minska de uteblivna besöken med 
modern teknik som sms, likväl jobbar med motivering att komma på 
inbokade tider genom t.ex. personliga samtal.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.

Sammanfattning 
Samuel Godrén, Anne Karlsson och Maria Högberg, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen att:

 Utreda möjligheterna att införa nya rutiner för att minska 
kostnaderna som uppstår vid uteblivna vårdbesök.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-08-18
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-05-25
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-04-27
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-09-19
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 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen.

Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar att motionen ska avslås i enlighet 
med regionstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att 
avslå motionen och notera lämnat medskick från nämnd för folkhälsa och 
sjukvård.

Omröstning begärs med följande proposition och utfall:
JA för bifall till förslag om avslag röstar 35 ledamöter.
NEJ för bifall till motionen röstar 6 ledamöter.
Bilaga 4.

Regionfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen, samt notera det 
medskick som nämnd för folkhälsa och sjukvård lämnat: Nämnden ser det 
arbete som bedrivs som viktigt och att vi stöttar verksamheten i deras arbete 
att minska de uteblivna besöken med modern teknik som sms, likväl jobbar 
med motivering att komma på inbokade tider genom t.ex. personliga samtal.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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§ 76

Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
Diarienummer: RJL 2019/2562

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen.

Sammanfattning 
Carl-Johan Lundberg och Carina Källman, Moderaterna föreslår i motionen 
Upplys om vårdens verkliga kostnader:

 Att utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig 
kostnad på kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård 

 Att utreda förutsättningar att ta fram en kampanj för tryck och video 
som syftar till att upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i 
press

 Att regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som 
missas mest

 Att följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som 
behöver upplysas.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-08-18
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-05-25
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-05-04
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-11-21
 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carl-Johan Lundberg (M) yrkar bifall till motionen.
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Jimmy Ekström (L) och Linda Gerdin (BA) yrkar att motionen ska avslås.

Thomas Bäuml (M) yrkar att motionen ska anses besvarad och lämnar 
följande protokollsanteckning:
Motionen talar om att upplysa om vårdens kostnader och vi rekommenderar 
regionledningen att ta fram en lista årligen som visar verkliga kostnader för 
olika behandlingar/besök inom vården där så är görligt och att denna 
information sprids på lämpligt sätt.

Protokollsanteckningen godkänns av ordföranden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att 
avslå motionen.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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§ 77

Tillägg till ombyggnad för MR 3-Tesla 
Höglandssjukhuset
Diarienummer: RJL 2020/1330

Beslut 
Regionfullmäktige

 Godkänner utökad investeringsbudget för ombyggnad för MR 3-
Tesla på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 
4 200 000 kronor. 

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-02 för en ombyggnad för MR 3-Tesla 
till en kostnad på maximalt 30 100 000 kronor. Regionfastigheter har efter 
beslutet projekterat fram handlingar för ombyggnaden. Efter inkomna anbud 
görs bedömningen att investeringsbudgeten behöver höjas med 4 200 000 
kronor. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-08-18
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-12
 Information 2020-06-15 – Tomas Svärd, regionfastigheter 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar på återremiss av ärendet med 
motiveringen att det tillkommit ytterligare kostnader.

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut, samt 
yrkar avslag på Håkan Nyborg Karlssons (SD) förslag om återremiss och 
föreslår att ärendet ska avgöras idag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Håkan Nyborg Karlssons (SD) yrkande 
om återremiss mot Rachel De Bassos (S) förslag att ärendet ska avgöras 
idag, och finner att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.

Regionfullmäktige beslutar vidare i enlighet med regionstyrelsens förslag.  

Beslutet skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Regionledningskontoret Ekonomi

Beslutets antal sidor
2
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§ 78

Ägardirektiv RJL Älghunden 4 AB
Diarienummer: RJL 2020/1847

Beslut
Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande ägardirektiv för av Region Jönköpings län 
helägt bolag RJL Älghunden 4 AB.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län äger sedan 2017 RJL Älghunden 4 AB. Ägardirektiv 
för bolaget, som ägs till 100 procent har tagits fram.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-08-25
 Information av regiondirektör vid regionstyrelsens sammanträde 

2020-08-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19 
 Förslag till ägardirektiv RJL Älghunden 4 AB

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) anmäler att ledamöterna för Sverigedemokraterna 
inte deltar i beslutet.

Thomas Bäuml (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande 
motivering: 
Moderaterna yrkar på återremiss av ägardirektiven där dessa ska 
kompletteras på följande punkter;

 Tydliggöra för vid vilka frågor eller situationer som bolaget ska 
informera/samverka/inhämta beslut med regionstyrelsen resp 
fullmäktige

 Tydliggöra hur investeringsbeslut får fattas i bolaget
 Tydliggöra VDs resp bolagsstyrelsens roller
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Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag.

Regionfullmäktige beslutar vidare i enlighet med regionstyrelsens förslag.  

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Ekonomi

Beslutets antal sidor
2
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§ 79

Ägardirektiv RJL Tågdepå Nässjö AB
Diarienummer: RJL 2020/1848

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande ägardirektiv för av Region Jönköpings län 
helägt bolag RJL tågdepån Nässjö AB.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län äger sedan våren 2020 RJL tågdepån Nässjö AB. 
Ägardirektiv för bolaget, som ägs till 100 procent har tagits fram.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-08-25
 Information av regiondirektör vid regionstyrelsens sammanträde 

2020-08-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19
 Förslag till ägardirektiv RJL tågdepån Nässjö AB

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) anmäler att ledamöterna för Sverigedemokraterna 
inte deltar i beslutet.

Thomas Bäuml (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande 
motivering: 
Moderaterna yrkar på återremiss av ägardirektiven där dessa ska 
kompletteras på följande punkter;

 Tydliggöra för vid vilka frågor eller situationer som bolaget ska 
informera/samverka/inhämta beslut med regionstyrelsen resp 
fullmäktige

 Tydliggöra hur investeringsbeslut får fattas i bolaget
 Tydliggöra VDs resp bolagsstyrelsens roller
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Mikael Ekvall (V) och Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag.

Regionfullmäktige beslutar vidare i enlighet med regionstyrelsens förslag.  

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Ekonomi

Beslutets antal sidor
2
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§ 80

Avsiktsförklaring och överenskommelse med Region 
Kronoberg om ny tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1968

Beslut 
Regionfullmäktige

 Godkänner föreliggande avsiktsförklaring och överenskommelse om 
tågdepå med Region Kronoberg.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.

Sammanfattning 
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i 
Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för 
Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka 
förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. Genom föreliggande 
skrivelse förklarar parterna sin avsikt att etablera en depå i Nässjö.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-08-18
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2020-05-19
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-05
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-24
 Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om 

fastighetsförvärv/arrende RJL 2019/1968
 Protokollsutdrag Region Kronoberg 2020-03-04 Avsiktsförklaring 

om depå, samt överenskommelse om fastighetsförvärv och arrende  
(20RGK433)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar på återremiss av ärendet med 
motiveringen att byggnation, ägande och drift av tågdepån istället avtalas 
med extern aktör och där hyreskostnaden delas mellan huvudmännen. 
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut, samt 
yrkar avslag på Håkan Karlsson Nyborgs (SD) förslag om återremiss och 
föreslår att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Håkan Karlsson Nyborgs (SD) yrkande 
om återremiss mot Marcus Eskdahls (S) förslag att ärendet ska avgöras idag, 
och finner att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.

Regionfullmäktige beslutar vidare i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Jönköpings Länstrafik

Beslutets antal sidor
2
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§ 81

Besvarande av interpellationer
Inkomna interpellationer besvaras.

Beslutets antal sidor
1
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§ 82

Byggnation av tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1960

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar

 Byggnation av tågdepå på del av fastigheten Nässjö (Nässjö 13:2) 
godkänns till en maximal utgift om 722 200 000 kronor. 

 Byggnationen sker i av Region Jönköpings län helägt bolag. 
 Bolaget får uppta lån upp till max 722 200 000 kronor med 

borgensåtagande från Region Jönköpings län. 
 Bolaget ingår arrendeavtal med Trafikverket avseende del av 

fastigheten Nässjö (Nässjö 13:2) om 50 år. 
 Bolaget ingår genomförandeavtal med Trafikverket avseende 

spårväxel till depån samt reglering av vissa markfrågor. 

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

Sammanfattning 
Tågen i Krösatågssystemet kommer att bytas ut i enlighet med tidigare 
beslut och de första leveranserna sker under 2023, de nya tågen kan inte 
underhållas i befintlig depå. En förstudie har gjorts för byggnation av ny 
tågdepå i Nässjö. Den föreslagna tågdepåns omfattning har kapacitet för 
fordonsunderhåll med en utbyggd trafik jämfört med dagens. Tågdepån 
byggs på mark som arrenderas under 50 år av Trafikverket.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-08-18
 Information vid regionstyrelsens sammanträde 2020-08-18
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-18 
 Information 2020-06-15, se bildspel: Klas Melman, Simon Harrius 

samt Carl-Johan Sjöberg
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05
 Bilaga 1 – Processen 2017 – maj 2020
 Förstudierapport Tågdepå Nässjö daterad 2020-03-02
 PM 1 – bilaga till förstudie
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

 Arrendeavtal med Trafikverket
 Karta över markområde som arrenderas under byggtiden (3 år)
 Medfinansieringsavtal med Trafikverket
 Hyresavtal förstahandsavtal mellan RJL tågdepån Nässjö AB och 

Region Jönköpings län
 Hyresavtal andrahandsavtal mellan Region Jönköpings län och 

trafikföretaget
 Överenskommelse med Region Kronoberg om Krösatågsystemet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S), Leif Andersson (C), Monica Samuelsson (KD), Mari 
Lindahl (L), Mikael Ekvall (V), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Sibylla 
Jämting (MP), med flera yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Samuel Godrén (SD), med flera ledamöter för Sverigedemokraterna yrkar 
att ärendet ska återremitteras med motiveringen att byggnation, ägande och 
drift av tågdepån istället erbjuds en extern aktör utifrån en kontraktstid för 
underhållet av tågen.

Carl-Johan Lundberg (M), med flera ledamöter för Moderaterna yrkar att 
ärendet ska återremitteras med följande motivering:
dels för att investeringsbeloppet för projektet i princip har dubblerats på ett 
år,
dels för att kostnaden för projektet bör minskas,
dels för att moderaterna upprepade gånger under våren och början av 
sommaren yrkade att beslutsunderlaget skulle kompletteras med olika 
alternativ på depåns storlek och sannolik resandeutveckling framöver vilket 
fortfarande inte har skett. 
 
Under rådande finansiella osäkerhet vore det mest ansvarsfullt att hushålla 
med skattemedel och att egenfinansiera investeringar.
Man ska inte handla för pengar man inte har.

Per Svenberg (S), Monica Samuelsson (KD) och Mari Lindahl (L) yrkar 
avslag på inkomna yrkanden om återremiss och föreslår att ärendet ska 
avgöras idag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på inkomna yrkanden om återremiss
mot Per Svenbergs (S), med fleras förslag att ärendet ska avgöras idag, och 
finner att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Regionfullmäktige beslutar vidare i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Jönköpings Länstrafik
Regionledningskontoret - Ekonomi

Beslutets antal sidor
3
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§ 83

Överenskommelse avseende ökad nationell testning 
för covid-19, 2020
Diarienummer: RJL 2020/1455

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar  

 Egenavgiften för serologisk provtagning avseende covid-19 ska vara 
200 kronor.

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner - SKR har gett ut en rekommendation om 
nivå på egenavgift för serologisk provtagning avseende covid-19.
Region Jönköpings län föreslås följa denna rekommendation.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-08-18
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-03 
 Ordförandebeslut daterat 2020-06-17
 Överenskommelse om ökad testning samt meddelande från styrelsen 

i SKR om överenskommelsen.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi

Beslutets antal sidor
1
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§ 84

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs med godkännande till handlingarna:

 RJL 2020/812 Granskning av rehabilitering inom strokesjukvården.
 RJL 2020/813 Granskning av läkemedelsgenomgångar och 

läkemedelsberättelser.
 RJL 2020/814 Granskning av årsredovisning 2019.

Beslutets antal sidor
1
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§ 85

Valärenden
Ärendet utgår då inga valärenden inkommit till dagens sammanträde.

Beslutets antal sidor
1
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§ 86

Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl. 17:35.

Beslutets antal sidor
1
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