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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00-13.25  

Plats: Hammarskjöldsalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist 
 
 
 

 Arnold Carlzon 
 
 
 

 Gun Lusth  
 

 
Protokollet är justerat 2020-11-16  och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 87  
 
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.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 88  
 
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 §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 89  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  
Arnold Carlzon (KD) och Gun Lusth (M) med 
Monica Samuelsson (KD) och Thomas Bäuml (M)  
som ersättare  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 90  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum måndagen den 16 november, kl 15:30 på Regionens hus. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 91  
 
Interpellationer 2020 
Diarienummer: RJL 2020/175 
 
Regionfullmäktige medger att följande interpellation får framställas,  
bilaga 2:  

 Eva Nilsson (M) – Trängsel inom kollektivtrafiken  
 
Ovanstående interpellation kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 92  
 
Frågor 2020 
Diarienummer: RJL 2020/2378 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Avslår Malin Wengholms (M) begäran om att få framställa frågor 
avseende: Cosmic BoS samt förtroendefråga mot ledningen i 
samband med pandemin. 

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

Sammanfattning  
Till dagens sammanträde har Malin Wengholm inkommit med frågor 
avseende Cosmic BoS samt förtroendefråga mot ledningen i samband med 
pandemin.  
Ordförande avslår begäran om framställan med hänvisning till att frågorna 
till karaktären är interpellationer.  

Beslutsunderlag 
 Inkomna frågor från Malin Wengholm (M) 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till att frågorna ska få framställas.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga avslår regionfullmäktige Malin Wengholms (M) 
begäran om framställan. 
 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall:  
JA för avslag till framställan röstar 30 ledamöter  
NEJ för bifall till framställan röstar 11 ledamöter, se votering bilaga 3 
 
Ordföranden finner att regionfullmäktige avslår begäran om framställan av 
frågor.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 93  
 
Information från regionrevisionen samt 
regionrevisorernas bedömning av delårsrapport 2020:2 
Diarienummer: RJL 2020/2318 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Noterar informationen från regionrevisionen samt,  
 Lägger revisorernas bedömning av delårsrapport 2020:2 till 

handlingarna.  

Sammanfattning  
Vid dagens sammanträde ges information om regionrevisionens pågående 
granskningar och arbete. Regionrevisionens ordförande Thomas Werthén 
ger regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2020:2.  

Beslutsunderlag 
 Regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2020:2 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 94  
 
Delårsrapport per augusti 2020 
Diarienummer: RJL 2020/85 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Godkänna delårsrapport per augusti 2020 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen och nämnderna FS, TIM och 

ANA 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Delårsrapport augusti 2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD), Malin Wengholm (M), Rachel De Basso (S), Samuel 
Godrén (SD), Rune Backlund (C), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Mikael 
Ekvall (V), Jimmy Ekström (L) samt Sibylla Jämting (MP) med flera yrkar 
samtliga bifall till föreliggande delårsrapport.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige godkänner delårsrapport per 
augusti 2020.  

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 95  
 
Skattesats 2021 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer en skattesats om 11,76 kronor för 2021. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men eftersom 
budgetarbetet skjutits fram en månad med anledning av Coronapandemin 
behöver skattesatsen hanteras i separat ärende.  
 
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-10-20 
 Tjänsteskrivelse daterat 2020-09-22 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) och Marcus Eskdahl (S) samt Malin Wengholm (M) yrkar 
bifall till föreliggande förslag till skattesats.  
 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag enligt följande: Sverigedemokraterna föreslår 
att regionfullmäktige för 2021 fastställer skattesatsen till 11,46 kronor vilket 
motsvarar 30 öre i sänkt skatt. 1 januari 2014 höjdes regionskatten med 40 
öre. Ett av skälen var att regionen förlorare motsvarande 350 milj. kr i 
dåvarande utjämningssystemet. I det nya utjämningssystemet blir däremot 
regionen vinnare med 260 milj. kr vid fullt införande. I konsekvensens namn 
bör därför skattesatsen nu justeras nedåt. 30 öres skattesänkning motsvarar 
ca 230 mnkr. 
 
På ovanstående yrkande från Sverigedemokraterna yrkar följande ledamöter 
avslag och bifall till föreliggande förslag:  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Maria Frisk (KD), Jimmy Ekström (L), Mikael Ekvall (V), Rune Backlund 
(C), Per Svenberg (S), Sibylla Jämting (MP) samt Martin Nedergaard-
Hansen (BA). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 
Sverigedemokraternas förslag till skattesats och finner att regionfullmäktige 
beslutar i enlighet med föreliggande förslag tillika regionstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall:  
JA för avslag till Sverigedemokraternas yrkande röstar 36 ledamöter  
NEJ för bifall till Sverigedemokraternas yrkande röstar 5 ledamöter, se 
voteringslista bilaga 4. 
 
Ordföranden finner att regionfullmäktige bifallit föreliggande förslag och 
avslagit Sverigedemokraternas yrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 96  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Avslår motionen.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri 
kollektivtrafik under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt regionstyrelsen har berett 
och behandlat motionen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-10-20 
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2020-09-15 
 Motionssvar 2020-09-01  
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Högberg (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Marcus Eskdahl (S), Arnold Carlzon (KD), Mikael Ekvall (V) samt Leif 
Andersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag om avslag på motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionfullmäktige avslår motionen.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Omröstning begärs med följande proposition och utfall:  
JA för avslag på motion yrkande röstar 36 ledamöter  
NEJ för bifall till motion röstar 5 ledamöter, se voteringslista bilaga 5. 
 
Ordföranden finner att regionfullmäktige avslagit motionen.  

Beslutet skickas till 
Nämnden TIM 
Regionledningskontoret – Länstrafiken  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 97  
 
Genomförande av delar av trafikplan på Länssjukhuset 
Ryhov 
Diarienummer: RJL 2020/2073 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner investering för åtgärder för förbättrad trafikmiljö på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 70 900 000 kronor. 

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

Sammanfattning  
Investeringen är en del av trafikplan Ryhov och syftar till en förbättrad 
trafikmiljö på Länssjukhuset Ryhov. Åtgärderna avser förbättrad möjlighet 
att röra sig till och från samt inom området med cykel eller till fots genom 
nya och förbättrade gång- och cykelvägar och säkrare passager över bil- och 
bussgator. En ny busskörväg längs Psykiatrivägen med nya hållplatser samt 
anpassning av befintliga hållplatser på Sjukhusgatan till de nya bussarna. 
Anpassning av huvudentrén för att möjliggöra för de nya längre bussarna att 
angöra sjukhusets huvudentré och en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag 
inom entréområdet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-10-20 
 Information vid dagens sammanträde av fastighetschef 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24. 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder cykling 

(Bilaga 1). 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder kollektivtrafik 

(Bilaga 2). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S), Sibylla Jämting (MP) samt Mikael Ekvall (V) yrkar 
bifall till föreliggande förslag.  
 
Carl-Johan Lundberg (M) yrkar bifall till följande tillägg:  
Moderaterna yrkar på att trafikplan för Ryhov genomförs med tillägget att 
frågan om 400 avgiftsfria personalparkeringar sydöst om sjukhusområdet 
bereds och blir en del av trafikplanen.  
 
Agneta Lundberg (SD) yrkar på återremiss av ärendet med följande 
motivering: Det saknas åtgärder som förbättrar tillgängligheten för 
patienter och personal med bil. Vi föreslår att man bygger ut en 
bilparkering med ca 250 platser vid entré 7 på östra sidan av 
sjukhuskomplexet som en del i åtgärdsprogrammet. Man bör också utreda 
vilka ingrepp det blir i miljön och vad det får för konsekvenser och om inte 
bussgatan kan breddas i anslutning till den redan befintliga bussgatan. 
Åtgärderna i trafikmiljön återremitteras också med målsättning att minska 
totalkostnaden med ca 20 miljoner kr och till att detta även inkluderar 
utbyggnad av fler parkeringsplatser. 
 
Marcus Eskdahl (S) och Sibylla Jämting (MP) yrkar avslag på ovanstående 
yrkanden från Moderaterna och Sverigedemokraterna.  

Beslutsgång 
På fråga från ordföranden beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag.  
 
Regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag där tilläggsyrkandet från 
Moderaterna avslås.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 98  
 
Lokaler för djurvårdsutbildning, Tenhults 
naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2020/1948 

Beslut  
Regionfullmäktige   

 Godkänner byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning på 
Tenhults naturbruksgymnasium till en maximal kostnad på 
25 300 000 kronor. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter Moderaterna till förmån för eget yrkande.  
 
Samtliga ledamöter Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning är en strategisk 
investering för att möta elevkullarnas storlek och efterfrågan på rätt 
kompetens till arbetsmarknadens behov. Dagens djurvårdslokaler är byggda 
för ett elevantal som är betydligt lägre än det som finns idag och som ser ut 
att bestå även kommande år. 

Beslutsunderlag 
 Information vid dagens sammanträde av verksamhetschef/rektor 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) och Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  
 
Gun Lust (M) yrkar på återremiss med följande motivering:  
Moderaterna yrkar på återremiss av ärendet ”Lokaler för 
djurvårdsutbildning, Tenhults naturbruksgymnasium” Beslutsunderlaget 
ska kompletteras med underlag och synpunkter från länets kommuner 
avseende nytillkommande kostnader för kommunerna vad gäller ökad hyra 
och ökade driftkostnader. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar på återremiss med följande motivering:  
Att en utredning genomförs om den ekonomiska ramen är rimlig då 44 400 
kr kvm är ett högt kvadratmeterpris. 
 
Jimmy Ekström (L), Rune Backlund (C), Per Svenberg (S) samt  
Irene Oskarsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Moderaterna och Sverigedemokraternas återremissyrkanden.  

Beslutsgång 
På fråga från ordföranden beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag.  
 
Regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag och avslår 
återremissyrkanden från Moderaterna och Sverigedemokraterna.  

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

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 99  
 
Elkraftsförsörjning Värnamo sjukhus 
Diarienummer: RJL 2020/1947 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner investering för elkraftsförsörjning på Värnamo sjukhus 
till en sammanlagd kostnad på maximalt 68 600 000 kronor. 

Sammanfattning  
Vid Värnamo sjukhus gjordes 1999 ombyggnad av nuvarande 
reservkraftsystem och mottagningsstation i Hus 05. En riskbedömning med 
tillhörande förslag har gjorts under slutet av 2018. Genomgången innehåller 
en tillhörande åtgärdsplan avseende yttre försörjning, mottagningsstation, 
distribution och transformatorstationer för förbättrad person- och 
driftsäkerhet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-10-20 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 
 Förstudie kraftförsörjningsanläggning daterad 2018-12-14 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 100  
 
Interpellation besvaras 
Diarienummer: RJL 2020/175 
 
Interpellation ställt till dagens sammanträde besvaras. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 101  
 
Sammanträdesplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1859 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Fastställer följande sammanträdesdagar för 2021:  
9 februari, 13 april, 22 juni, 31 augusti, 5 oktober, 9-10 november 
samt 7 december. 

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-10-20 
 Tjänsteskrivelse 2020-08-26 

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli  

Beslutets antal sidor 
1

21



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 102  
 
Inkommen granskning  
Diarienummer: RJL 2020/2318 
 
Följande granskning noteras som inkommen: 

 Granskning av delårsrapport 2020:2 
 
Vid behandling av ärendet ges Thomas Bäuml (M) möjlighet att skicka med 
följande notering till protokollet:  
Eftersom det i delårsrapporten finns med en resultaträkning enligt 
blandmodellen men motsvarande balansräkning saknas, vill jag att 
revisorerna ser över detta mot bakgrund av att man gjort påpekande om att 
redovisning enligt blandmodellen saknas.  

Beslutet skickas till  
Regionrevisionen  
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1

22



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 103  
 
Anmälningsärende 
Diarienummer: RJL 2020/565 
Följande ärende anmäls och läggs med godkännande till handlingarna: 

 Redovisning av 2019-års partistöd 
 

Beslutets antal sidor 
1

23



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 104  
 
Anmälningsärende 
Diarienummer: RJL 2020/837 
 
Följande ärende anmäls och läggs med godkännande till handlingarna: 

 Komplettering till revisionsberättelse för år 2019 

Beslutets antal sidor 
1

24



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 105  
 
Valärenden 
Diarienummer: RJL 2020/1885, RJL 2020/1911, RJL 2020/1921,               
RJL 2020/1940, RJL 2020/2723, RJL 2020/2068 samt RJL 2020/2097 

Beslut  
Val förrättas i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 4. 
 

Beslutets antal sidor 
1

25



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 87-106 

Tid: 2020-11-03 kl. 09:00  

Plats: Hammarskjöldssalen, Elmia, Jönköping 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 106  
 
Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 13:25. 

Beslutets antal sidor 
1

26
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