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Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

Ersättare  

Övriga  

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist 
 
 
 

 Annki Stark 
 
 
 

 Gunnel Svensson  
 

 
Protokollet är justerat 2021-07-06 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 32  
 
Öppnande 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat. Med anledning av rådande pandemi, Covid-19 
utförs sammanträdet digitalt via länk. 
 
Ordföranden informerar om att dagens sammanträde kommer att 
teckenspråks- och skrivtolkas i direktsändning. 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 33  
 
Upprop 
 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1. 

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
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§ 34  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 
Anki Stark (S) och Gunnel Svensson (M) med 
Tobias Gyllensten (S) och Elisabeth Wahlström (M) som ersättare. 

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 35  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll 
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum tisdagen den 6 juli, kl 15:30 i regionens hus. 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 36  
 
Interpellationer 2021 
Diarienummer: RJL 2021/101 
 
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas, 
bilaga 2: 
 
1. Kristina Nero (V) – Vad hände med MR-ambitionen? 
Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande. 
 
Interpellationen besvaras vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 37  
 
Delårsrapporter 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Godkänner delårsrapport per april 2021. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter Moderaterna reserverar sig till förmån för egna 
tilläggsyrkanden.  

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-08 
 Protokollsutdrag från nämndernas behandling av ärendet, 

FS 2021-06-01, TIM 2021-06-01, ANA 2021-06-02 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24 
 Delårsrapport april 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Per Ericsson (C), Martin 
Nedergaard-Hansen (BA), Jimmy Ekström (L) Sibylla Jämting (MP)  med 
flera yrkar bifall till att godkänna delårsrapport 1.  
 
Malin Wengholm (M) med flera yrkar bifall till att godkänna delårsrapport 1 
samt bifall till Moderaternas tilläggsyrkanden avseende:  

 Uppskjuten vård 
 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic 
 Akutsjukhusens uppdrag  
 Handlingsplan för underskott i TIM 

Yrkanden i sin helhet, se bilaga.  
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Samuel Godrén (SD) med flera yrkar bifall till att godkänna delårsrapport 1 
samt vill till protokollet göra en anteckning, se bilaga.  
 
Marcus Eskdahl (S) och Sibylla Jämting (MP) yrkar avslag på samtliga 
tilläggsyrkanden från Malin Wengholm (M).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige godkänner delårsrapport 1 samt 
avslår samtliga tilläggsyrkanden från Moderaterna.  
 
Bifaller att Sverigedemokraternas anteckning får tas till protokollet.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2
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§ 38  
 
Politisk organisation inför kommande mandatperiod 
Diarienummer: RJL 2020/471 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Tillstyrker politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 
enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län bildades den 1 januari 2015 sedan riksdagen beslutat 
att ge landstinget utökade uppgifter och befogenheter. Parlamentariska 
nämnden har uppdraget att förbereda ett förslag för politisk organisation för 
mandatperioden 2022–2026, anpassa reglementen för nämnderna och ta 
fram arvodesregler.  
Detta dokument innehåller förslag från den parlamentariska nämnden till 
politisk organisationen för mandatperioden 2023–2026. Parlamentariska 
nämnden upplever att organisationen håller på att sätta sig och tycker att 
strukturen för verksamheten överlag fungerar på ett gott sätt. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-11 
 Protokollsutdrag arbetsutskott 2021-04-27 
 Skrivelse parlamentariska nämnden 2021-04-15 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Gustafsson (S), Mats Antonsson (KD), Anders Gustafsson (M), 
Samuel Godrén (SD), Raymond Pettersson (C) med flera yrkar bifall till 
föreliggande förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023-
2026. 
 
Jimmy Ekström (L) föreslår ett förtydligande avseende punkt om regionråd  
lydande: Region Jönköpings län har idag 6 helarvoderade regionråd 
fördelade mellan politisk majoritet och opposition. Parti/er som ej erhåller 
helarvoderat regionråd erhåller delarvoderat regionråd på 60 % av 
grundbelopp, oavsett antalet mandat i regionfullmäktige. Parlamentariska 
nämnden anser att hel- och delarvoderade regionråd ska kopplas till 
ordförande- eller vice ordförandeuppdrag i styrelse och nämnder.  
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Förslag: Parlamentariska nämnden föreslår att utgångspunkten är fyra 
helarvoderade regionråd som företräder majoriteten och två helarvoderade 
regionråd som företräder oppositionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag.  
 
Bifaller förslag om att förtydligande av hel- och delarvoderade regionråd tas 
till protokollet.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli, HR  

Beslutets antal sidor 
2
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§ 39  
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Diarienummer: RJL 2019/2969 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 
 Fastställer regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2035, med 

följande tillägg, ändringar och kompletteringar: 
 

1. Missiv daterat 2021-06-08 med inriktningar som ska arbetas in i 
trafikförsörjningsprogrammet efter beslut i regionfullmäktige  
 

2. Förordet kompletteras med följande text: Strävan mot ett hållbart 
samhälle gör att kollektivtrafiken måste öka sin attraktionskraft hos 
länets invånare genom att erbjuda ett attraktivt utbud av hållbara 
resmöjligheter för länets invånare. Detta kan ske genom att 
kollektivtrafikens olika transportslag alltid försöker ligga i framkant 
vad gäller hållbara drivmedel och energieffektiva transporter. 
Omfattande marknadsföring och därigenom beteendeförändringar 
behövs för att öka andelen av resenärer som väljer att åka kollektivt.  

 
3. Stryka andra stycket 3.2.2 då resurser kan läggas på ombord 

personal som kan ägna mer tid åt resenärerna.  
 

4. Stryka första meningen i femte stycket 5.2.3 Jönköpings län har en 
stor landsbygd med en tydlig urbanisering till städerna.  

 
5. Under 5.3.1 byta ut sjätte stycket mot följande nytt stycke: 

Önskemålet om snabbhet och gena resvägar kan skapa konflikt med 
mindre orters behov av turtrafik. Här bör en lämplig avvägning göras 
mellan behovet av korta restider mellan de större orterna och tillgång 
till kollektivtrafik med acceptabel turtäthet även för mindre orter. 
För vissa små orter med litet befolkningsunderlag samt boende på 
landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark 
trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik (eller närtrafik) vara en 
lösning.  
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6. Längst ner efter turutbud/vardagar under 5.3.5 kompletteras med 
följande text: Då marknadsandelen av motoriserade resor förväntas 
höjas från 16% (basår 2018) till 25% år 2035 kommer med stor 
sannolikhet resandeökningen komma i de tidslägen där 
kollektivtrafiken redan idag har kapacitetsproblem. Detta innebär att 
antalet fordon ökar utan att för den skull turutbudet ökar. Även 
storleken på fordonen kommer att öka vilket kan ge en 
kostnadsökning för varje nytillkommande resenär.  

 
7. Beskrivningen av linjenätet i kartbilden på sidan 41 komplettera med 

sträckan Göteborg/Borås/Jönköping utifrån utbyggnad av bl.a. nya 
stambanor.  

 
8. Tredje stycket under 8 Ekonomi första meningen ”En grov 

uppskattning” ändras till ”En genomsnittlig bedömning”, samt att 
  

9. En inriktning införlivas i trafikförsörjningsplanen med syfte att öka 
medborgarnas möjlighet till kollektivtrafik även i gles- och 
landsbygd. Inriktningen ska innehålla en kombination av anropsstyrd 
kollektivtrafik och linjetrafik. Men även nya intressanta lösningar så 
som exempelvis byabussar ska beaktas. Ett framtidsinriktat och 
strategiskt arbetssätt är helt nödvändigt för att realisera inriktningen. 

Reservationer 
Reservation från samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna till förmån för 
egna yrkanden.  
 
Reservation från samtliga ledamöter för Vänsterpartiet till förmån för egna 
yrkanden.  
 
Reservation från samtliga ledamöter för Miljöpartiet för eget yrkande samt 
yrkanden som man instämt i.  

Sammanfattning  
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik  
ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar 
för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram (TFP). Programmet 
revideras en gång per mandatperiod. 
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Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-08  
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2021-05-04 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-20 
 Missiv daterad 2021-04-08 
 Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
 Inkomna remissyttranden 
 Remissversion - regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag som innefattar 
missiv och Vänsterpartiets första yrkande. I detta instämmer Malin 
Wengholm (M), Jimmy Ekström (L), Martin Nedergaard-Hansen (BA) med 
flera.  
 
Sibylla Jämting (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag till program. 
Yrkar på en strykning i missiv daterat 2021-06-08 följande mening:  
Fokus på ekonomisk uppföljning måste ske varför skattefinansieringsgrad 
bör återintroduceras i programmet. En rimlig målsättning är högst 60 % 
skattefinansieringsgrad år 2035. 
Instämmer även i Vänsterpartiets första och tredje yrkande.  
 
Marcus Eskdahl (S), Leif Andersson (C) med flera yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag som innefattar missiv och Vänsterpartiets första 
yrkande samt TIM nämndens kompletteringar.  
 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets bakgrundsskrivning,  
se bilaga med följande yrkanden i ärendet lydande: 
att en inriktning införlivas i trafikförsörjningsplanen med syfte att öka 
medborgarnas möjlighet till kollektivtrafik även i gles- och landsbygd. 
Inriktningen ska innehålla en kombination av anropsstyrd kollektivtrafik 
och linjetrafik. Men även nya intressanta lösningar så som exempelvis 
byabussar ska beaktas. Ett framtidsinriktat och strategiskt arbetssätt är helt 
nödvändigt för att realisera inriktningen. 
att Trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på nolltaxa 2035. 
att Trafikförsörjningsprogrammet inte skall ha ett angivet subventionsmål.  
att Trafikförsörjningsprogrammet ska ha ett långsiktigt mål att driva 
kollektivtrafiken i egen regi samt gemensamt med andra regioner 
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Samuel Godrén (SD) med flera yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
tillägg- och ändringsyrkanden, se bilaga.  
 
Simon Johansson (S) yrkar avslag på Sverigedemokraternas tillägg- och 
ändringsyrkanden.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga avslås Sverigedemokraternas ändringsyrkanden och 
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut i sin helhet 
innefattande missiv och 1:a yrkandet från Vänsterpartiet.  
 
På ordförandes fråga avslås Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  
 
På ordförandes fråga avslås Vänsterpartiets yrkande 2,3 och 4.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regional utveckling 
Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
3
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§ 40  
 
Tillägg till arbetsordning 
Diarienummer: RJL 2021/1068 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer förslag till hantering av initiativärenden att läggas till i 
gällande arbetsordning för styrelse och nämnder. 

Sammanfattning  
Initiativrätten finns idag inte med i den arbetsordning som beslutades för 
gällande mandatperiod. Efter beslut i Förvaltningsrätten om ledamots rätt att 
lyfta initiativärenden har regionstyrelsen beslutat att lägga till detta i 
arbetsordning för styrelse och nämnder.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-08 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Tjänsteskrivelse inkl förslag till hantering 2021-05-17 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-11 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 
instämmande av Malin Wengholm (M) 

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 41  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner. 
Diarienummer: RJL 2021/1069 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade motioner. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-08 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 42  
 
Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/343 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 43  
 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/759 
   
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 44  
 
Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/283 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 45  
 
Regional kulturplan 2018-2020 
Diarienummer: RJL 2016/2976 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 46  
 
Valärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag, se 
bilaga.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli, HR  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 47  
 
Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 15:55 med tillönskan 
om en fin sommar till samtliga ledamöter.  
 
1:e vice ordförande önskar ordföranden dito.  

Beslutets antal sidor 
1
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