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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00-15:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

Ersättare  

Övriga  

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist (S) 
 
 
 

 Mikael Ekvall (V) 
 
 
 

 Monica Persson (MP)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-02-22 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 1  
 
Öppnande 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat. 
 
Med anledning av rådande pandemi och smittorisk, Covid-19, utförs 
sammanträdet digitalt. Dagens sammanträde teckenspråks- och skrivtolkas i 
direktsändning. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 2  
 
Upprop 
 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1. 

Beslutets antal sidor 
1 

4



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 3  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  
Mikael Ekvall (V) och Monica Persson (MP) med 
Elisabeth Töre (V) som ersättare. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 4  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll 
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum tisdagen den 22 februari, kl.15.30 i regionens hus. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 5  
 
Interpellationer 2022 
Diarienummer: RJL 2022/88 
 
Regionfullmäktige medger att följande interpellation får framställas,  
bilaga 2: 
 
Bengt-Ove Eriksson (V) – Hur smittsäkra är våra sjukresor? 
Interpellationen, är ställd till ordföranden i nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö, och kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 6  
 
Frågor 2022 
Diarienummer: RJL 2022/113 
 
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 7  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Avslår motionen. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för motionen. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Elisabet Töre samt Bengt-Ove Eriksson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen ”Låt människors behov styra den offentliga välfärden”:  

• Att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid 
när det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arbete 

• Att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och 
mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet. 

Motionen har behandlats i regionstyrelsen som föreslår att den avslås.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-02-01 
• Motionssvar 2022-02-01 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Faktaunderlag utveckling årsarbetare 2021-12-07 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Motionsunderlag 2021-10-05 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-26 
• Protokollsutdrag styrelsen 2021-03-09 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
• Motion Vänsterpartiet, Låt människors behov styra den offentliga 

välfärden 2020-02-24 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V), Bengt-Ove Eriksson (V) och Elisabeth Töre (V) yrkar 
bifall till motionen och dess två att-satser. 
 
Jimmy Ekström (L), Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Maria Frisk (KD) 
yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer inledningsvis den första att-satsen under proposition, 
avslag mot bifall, och finner att den avslås. 
 
Votering begärs med följande utfall: 
JA - för att avslå den första att-satsen, enligt regionstyrelsens förslag, röstar 
75 ledamöter.  
NEJ - för att bifalla den första att-satsen, röstar 4 ledamöter. 
Två ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 3: Voteringslista 1 
 
Därefter ställer ordföranden den andra att-satsen under proposition, avslag 
mot bifall, och finner att den avslås. 
 
Regionfullmäktige beslutar således att motionen avslås sin helhet i enlighet 
med regionstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - kansli 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Återremitterar ärendet för vidare beredning. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts. Policyn ska efter 
behandling i styrelsen fastställas av regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-02-01 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Faktaunderlag, policy för arbetsmiljö och hälsa 2022-01-04 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• 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 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till policyn för arbetsmiljö och hälsa och 
det tillägg som lades av personaldelegationen.  
 
Mikael Ekvall (V) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras och i 
andra hand bifall till nedanstående tilläggsyrkanden: 
att arbetsmiljöpolicyn kompletteras med stycken som tydligt behandlar syfte, 
mål, roll- och ansvarsfördelning, riskhantering, finansiering, uppföljning, 
giltighetstid, revideringsförfarande samt för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet relevanta delegationer. 
 
att arbetsmiljöpolicyn kompletteras med hänvisningar till reglemente, 
policys och övriga relevanta dokument som behandlar regionens 
arbetsmiljöarbete så att läsaren kan få överblickbar och rättvisande bild av 
regionens arbetsmiljöarbete. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

I Mikael Ekvalls yrkanden instämmer Thomas Bäuml (M), Elisabeth 
Wahlström (M), samt Elisabeth Töre (V). 
 
Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till föreliggande 
förslag med följande tilläggsyrkande ”En transparent arbetsmiljö som är 
trygg och fri från kränkande särbehandling. Vårt arbetssätt främjar 
delaktighet, samarbete och öppenhet”. 
 
Rachel De Basso (S) yrkar avslag på Mikael Ekvalls förslag om återremiss 
och de tilläggsyrkanden som lagts av Vänsterpartiet, samt yrkar avslag på 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. 
 
Tobias Gyllensten (S), Per Svenberg (S), Annki Stark (S), Per Eriksson (C), 
Linda Gerdin (BA) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till föreliggande förslag 
och avslag på tilläggsyrkandena från Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
finner ordföranden att regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att ärendet ska avgöras idag röstar 51 ledamöter. 
NEJ - för att ärendet ska återremitteras röstar 28 ledamöter. 
2 ledamöter är frånvarande.  
Bilaga 4: Voteringslista 2 
 
Regionfullmäktige har därmed genom minoritetsåterremiss beslutat att 
återremittera ärendet för vidare beredning. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 9  
 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo 
Textilservice AB 
Diarienummer: RJL 2021/2718 

Beslut  
Regionfullmäktige  

1. Godkänner reviderad bolagsordning för TvNo Textilservice AB, 
samt. 

2. Godkänner reviderat ägardirektiv för TvNo Textilservice AB,  
samt. 

3. Att besluten gäller under förutsättning att Region Östergötland och 
Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut. 

4. Följande ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutet och 
handläggningen av ärendet, Tomas Gustafsson (S), Per Eriksson (C) 
och Anders Bengtsson (M). 

Sammanfattning  
En reviderad bolagsordning och ett reviderat ägardirektiv för TvNo 
Textilservice AB har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-02-01 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Missiv daterad 2021-12-28 
• Reviderad bolagsordning TvNo Textilservice AB 
• Reviderat ägardirektiv TvNo Textilservice AB 

Beslutet skickas till 
TvNo Textilservice AB 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 10  
 
Byggnation av lokaler till psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Regionfullmäktige  

1. Godkänner byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus 
till en maximal kostnad på 208 000 000 kronor. 

2. Godkänner konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på  
2 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 
 
Ärendet har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård samt i 
regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-02-01 
• Kompletterande skrivelse, nya lokaler för psykiatrin i Värnamo 

2022-01-21 
• Protokollsutdrag, nämnd för folkhälsa och sjukvård 2021-12-14  
• Protokollsutdrag presidiet nämnd FS 2021-12-01 
• Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2021-11-16 
• Protokollsutdrag presidiet nämnd FS 2021-11-02 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S), Maria Frisk (KD), Agnetha Lundberg (SD), Linda 
Gerdin (BA), Helena Stålhammar (C), Thomas Bäuml (M), Bengt-Ove 
Eriksson (V), Mari Hultin (L) och Monica Persson (MP), m.fl. yrkar bifall 
till föreliggande förslag. 
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Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 11  
 
Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2021/2308 

Beslut  
Regionfullmäktige 

1. Godkänner ombyggnad av plan 5 och 6 i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en maximal kostnad på 
236 000 000 kronor. 

2. Godkänner inköp av lös utrustning och inredning enligt schablon till 
en maximal kostnad i intervallet 20 000 000 – 25 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och avser ombyggnad av plan 5 och 6. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-02-01 
• Protokollsutdrag nämnden FS 2022-01-25 
• Protokollsutdrag Presidiet FS 2022-01-11 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
• Ritning plan 5 och 6 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S), Jimmy Ekström (L), Thomas Bäuml (M), Peter 
Iveroth (KD), Linda Gerdin (BA), Helena Stålhammar (C) och Mona Milton 
(SD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Medicinsk vård 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-15 

Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 12  
 
Taxa på besöksparkeringsplatser för personbilar på 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/126 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Återremitterar ärendet för vidare handläggning. 

Sammanfattning  
Det är stor brist på parkeringar, särskilt för besökare och patienter på 
Länssjukhuset Ryhov. Vi behöver säkerställa att vi kan erbjuda parkeringar 
för besökare och patienter som behöver det. Tillfällen då bilparkeringarna är 
fullbelagda på sjukhusområdet blir fler och fler. Även 
personalparkeringarna är fullbelagda och detta gör att även personal 
parkerar på besöksparkeringarna. Förslaget är att nuvarande maxtaxa för att 
parkera på betalparkering höjs från 30 kronor per dygn till 80 kronor per 
dygn inklusive moms. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-02-01 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i 
andra hand att ärendet avslås. 
 
Maria Frisk (KD) och Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 
 
Malin Wengholm (M) lämnar följande återremissyrkande och motivering: 
Moderaterna yrkar på en återremiss av ärendet för att utreda andra 
lösningar än parkeringsavgifter för att komma tillrätta med 
parkeringssituationen för såväl besökare som personal vid Länssjukhuset 
Ryhov. Grundproblemet är ett behov av fler parkeringar för såväl patienter 
som personal vid länssjukhuset Ryhov.  
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Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Mikael Ekvall (V), Samuel Godrén (SD), Agnetha Lundberg (SD) och 
Kristina Nero (V) yrkar bifall till Malin Wengholms återremissyrkande och 
motivering. 
 
Jimmy Ekström (L) yrkar avslag på förslaget om återremiss. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
finner ordföranden att regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Omröstning begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att ärendet ska avgöras idag, röstar 51 ledamöter. 
NEJ - för att ärendet ska återremitteras, röstar 28 ledamöter. 
2 ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 5: Voteringslista 3 
 
Regionfullmäktige har därmed genom minoritetsåterremiss beslutat att 
återremittera ärendet för vidare handläggning. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
2 
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Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Valärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige 

1. Beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
2. Val av jurymän i tryckfrihetsmål återremitteras. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens förslag, Bilaga 6 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Gustafsson (S) föreslår att val av jurymän i tryckfrihetsmål tas upp 
vid nästkommande sammanträde då fördelningen av ledamöter inte är 
reviderad enligt valresultatet. 
 
Förslaget bifalls av regionfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Berörda 

Beslutets antal sidor 
1 
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Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Anmälningsärenden 
 
Följande anmälningsärenden anmäls och läggs till handlingarna: 
 

• RJL 2021/1957 Återrapportering, villkorsbeslut 2021 
• RJL 2021/2483 Återredovisning av investeringar 2020 
• RJL 2021/2481 Regionfullmäktiges justeringsplan 2022 

Beslutets antal sidor 
1 
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Tid: 2022-02-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Avslutning 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl.15.00. 

Beslutets antal sidor 
1 
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