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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00-17:15  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1. 

Ersättare  

Övriga  

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist 
 
 
 

 Jon Hammarin-Heinpalu 
 
 
 

 Mikael Ekvall  
 

 
Protokollet är justerat 2021-02-23    och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 1  
 
Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat. Meddelar även att med anledning av Covid-19 
(coronavirus) så kommer sammanträdet att vara digitalt 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

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

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

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

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 4  
 
Tillkännagivande av tid och plats för justering av 
regionfullmäktiges protokoll 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum: Tisdagen den 23 februari, kl 15:30 på Regionens hus. 
 
Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 5  
 
Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering 
Diarienummer: RJL 2020/2696 

Beslut  
Regionfullmäktige beslutar om  

 Avgiftsfrihet för vaccinering mot covid-19. 

Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och Regioner - SKR har gett ut en rekommendation om 
kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19. Region Jönköpings län föreslås 
följa denna rekommendation. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-02-02 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-01-19 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-16 
 Ordförandebeslut daterat 2020-12-15 
 Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid19, 

2021 
 Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 
Till förslaget yrkar följande ledamöter bifall: Håkan Karlsson Nyborg (SD),  
Leif Andersson (C), Mikael Ekvall (V), Maria Frisk (KD),  
Marcus Eskdahl (S), Malin Wengholm (M) samt Mari Lindahl (L).  

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård, ekonomi  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 6  
 
Aktieägartillskott till RJL tågdepån i Nässjö AB 
Diarienummer: RJL 2021/72 
 
Inför behandling av ärendet anger följande ledamöter jäv och deltar således 
inte i handläggningen av ärendet: Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S),  
Malin Wengholm (M) och Pontus Lundgren (BA). 

Beslut  
Regionfullmäktige besluta att  

 Region Jönköpings län tillskjuter ett villkorat aktieägartillskott på 
3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB 

Sammanfattning  
RJL tågdepån i Nässjö AB har under perioden från 2020-08-01 – 2023-01-
31 uppstartskostnader som avser arrendekostnader, räntekostnader, 
försäkrings-kostnader och administrativa kostnader som beräknas till 
3 500 000 kronor. Dessa kostnader ingår i den beräknade hyran som 
kommer börja debiteras från 2023-02-01. För att hantera 
uppstartskostnaderna behöver Region Jönköpings län tillskjuta ett villkorat 
aktieägartillskott på 3 500 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2021-02-02 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-01-19 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén meddelar att samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna inte 
deltar i beslutet.  
 
Jimmy Ekström (L), Thomas Bäuml (M), Leif Andersson (C) samt  
Per Svenberg (S) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  
Verksamhetsstöd och service – stab, regionfastigheter 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 7  
 
Nybyggnation av datorhall/serverhall 
Diarienummer: RJL 2020/2869 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner nybyggnation av datorhall till en maximal kostnad på  
24 300 000 kronor.  

 
Regionstyrelsen   

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att hantera befintligt 
hyresavtal med Bostadsbyggen AB.  

Sammanfattning  
Nuvarande datorhall behöver ersättas, eftersom hyresvärden sagt upp 
hyreskontraktet. Olika alternativ har utvärderats och den mest fördelaktiga 
lösningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt är att bygga en ny datorhall 
på mark som ägs av Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2021-02-02 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-01-19 
 Tjänsteskrivelse 2020-01-12 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag från regionstyrelsen, 
med instämmande av Olle Moln Teike (SD).  

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  
IT-centrum – stab  
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 8  
 
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade. 
Diarienummer: RJL 2020/883 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Avslår motionen. 

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

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår  

 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa 
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken. 

 
Motionen har behandlats i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt 
regionstyrelsen, som föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2021-02-02 
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2021-01-26 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-01-12 
 Yttrande Länsrådet för funktionsnedsatta 2020-12-16 
 Protokollsutdrag TIM nämnden 2020-09-15 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionssvar 2020-09-01 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Agnetha Lundberg, Håkan Karlsson Nyborg och Ulf Svensson, samtliga 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.  
 
Marcus Eskdahl (S), Arnold Carlzon (KD) och Sibylla Jämting (MP) yrkar 
avslag på motionen.  
 
Mikael Ekvall (V) vill till protokollet göra en anteckning enligt följande: 
Vänsterpartiet anser att det finns flera bra delar i motionen, men vi har 
större ambitioner än de som framgår av motionen. I vårat budgetförslag 
fastslog vi en väg mot nolltaxa för alla invånare i regionen, där vi tillsköt 
avgörande resurser för ändamålet. Tyvärr fick vi inte gehör för det. Med 
anledning av att vi har en egen plan för ett införande av nolltaxa så kommer 
vi avstå från att rösta i ärendet, istället hänvisar vi till vår budget och 
flerårsplan för 2021-2023.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden i ärendet och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs av Samuel Godrén (SD) och genomförs med följande 
proposition:  
JA för avslag till motion – bifall till regionstyrelsens förslag, röstar 66 
ledamöter. 
NEJ för bifall till motion – avslag till regionstyrelsens förslag, röstar 11 
ledamöter. 
Avstår från att rösta gör 4 ledamöter.  
Bilaga 2, voteringslista 1.  
 
Ordföranden godkänner protokollsanteckning från Vänsterpartiet.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö  
Regionledningskontoret – Länstrafiken 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 9  
 
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på 
primärvårdsnivå för barn och unga 
Diarienummer: RJL 2020/219 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Anser motionen besvarad. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande med instämmande av samtliga ledamöter från 
Sverigedemokraterna.  

Sammanfattning  
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot 
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att: 

 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet 
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och 
avlastar BUP på specialistnivå. 

 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och föreslår att 
motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2021-02-02 
 Protokollsutdrag FS nämnden 2020-11-17 
 Motionssvar daterat 2020-11-10 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Motionsunderlag daterat 2020-09-29 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11 
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04 
 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn 

och unga 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml, Malin Wengholm och Elisabeth Wahlström, samtliga 
Moderaterna yrkar bifall till motionen, med instämmande av  
Samuel Godrén, Håkan Karlsson Nyborg och Ulf Svensson, samtliga 
Sverigedemokraterna.  
 
Jimmy Ekström (L), Eva Eliasson (S), Emma Evaldsson (KD) och 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag – att motionen 
är besvarad.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden i ärendet och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs av Thomas Bäuml (M) och genomförs med följande 
proposition:  
JA för att motionen är besvarad – bifall till regionstyrelsens förslag, röstar 
57 ledamöter. 
NEJ för bifall till motion – avslag till regionstyrelsens förslag, röstar 24 
ledamöter. 
Bilaga 3, voteringslista 2..  

Beslutet skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård  
Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 10  
 
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras 
Diarienummer: RJL 2020/1384 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Avslår motionen 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande med instämmande av samtliga ledamöter från Vänsterpartiet.  

Sammanfattning  
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna 
föreslår i motionen: Huvudvärk, hur kan vården förbättras, att: 

 En utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår 
region med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både 
primärvårds- och specialistnivå.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2021-02-02 
 Protokollsutdrag nämnden FS 2021-01-26 
 Motionsunderlag 2020-12-14 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13 
 Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2020-11-17 
 Motion, inkommen 2020-06-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av  
Mikael Ekvall och Elisabeth Töre, båda Vänsterpartiet.  
 
Linda Gerdin (BA) yrkar avslag på motionen.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden i ärendet och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs av Thomas Bäuml (M) och genomförs med följande 
proposition:  
JA för avslag till motion – bifall till regionstyrelsens förslag, röstar 53 
ledamöter. 
NEJ för bifall till motion – avslag till regionstyrelsens förslag, röstar 18 
ledamöter. 
Avstår från att rösta gör 10 ledamöter.  
Bilaga 4, voteringslista 3.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård  
Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 11  
 
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska 
resistenta bakterier 
Diarienummer: RJL 2020/1222 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Avslår motionen 

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

Sammanfattning  
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle 
Moln Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd 
för folkhälsa och sjukvård efter begäran.  
 
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen: Inför antibiotikaronder för att 
minska resistenta bakterier att: 

 Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2021-02-02 
 Protokollsutdrag nämnden FS 2021-01-26 
 Motionsunderlag daterad 2021-01-09 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13 
 Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike, Håkan Karlsson Nyborg och Maria Högberg, samtliga 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Thomas Bäuml (M) yrkar avslag på 
motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden i ärendet och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs av Samuel Godrén (SD) och genomförs med följande 
proposition:  
JA för avslag till motion – bifall till regionstyrelsens förslag, röstar 70 
ledamöter. 
NEJ för bifall till motion – avslag till regionstyrelsens förslag, röstar 11 
ledamöter. 
 Bilaga 4, voteringslista 3.  

Beslutet skickas till 
Nämnden Folkhälsa och sjukvård  
Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 12  
 
Interpellationer 2020 och 2021 
Diarienummer: RJL 2020/175 

Beslut  
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas: 
 
Interpellation 1 från Mikael Ekvall (V) till ordföranden i nämnden för 
folkhälsa och sjukvård  

 Framtidens palliativa vård – vad händer med gästhemmen? 
 
Interpellation 2 från Mikael Ekvall (V) till regionstyrelsens ordföande  

 Hur ser framtiden ut för bårhusverksamheten i länet? 
 
Interpellation 3 från Mikael Ekvall (V) till ordföranden i nämnden för tafik, 
infrastruktur och miljö  

 Ledsagning en viktig frihetsreform och avgörande för många 
människors frihet. 

 
Ovanstående interpellationer besvaras vid dagens sammanträde.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 13  
 
Granskning av klagomålshantering 
Diarienummer: RJL 2021/206 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Noterar inkommen granskning. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 14  
 
Anmälningsärende - Barnrapport 2020 
Diarienummer: RJL 2020/2139 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Noterar och lägger informationen till handlingarna 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 15  
 
Anmälningsärende - Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2020/2361 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Noterar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 16  
 
Anmälningsärende – Justeringsplan för 
regionfullmäktige 2021 
Diarienummer: RJL 2021/210 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Noterar och lägger informationen till handlingarna 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 17  
 
Valärenden 

Beslut  
Regionfullmäktige förrättar val i enlighet med valberedningens förslag i 
följande valärenden:  

 RJL 2020/2816 Ledamot i regionfullmäktige  
 RJL 2020/2702 Ledamot i regionfullmäktige och ledamot i nämnd 

folkhälsa och sjukvård  
 RJL 2021/242 Ledamot i nämnd folkhälsa och sjukvård  
 RJL 2020/1911 Ledamot i valberedningen samt parlamentariska 

nämnden  
 RJL 2021/20 Ersättare i patientnämnden  
 RJL 2020/2610 Ledamot i nämnd trafik, infrastruktur och miljö  
 RJL 2020/2609 Ledamot i nämnd trafik, infrastruktur och miljö 
 RJL 2020/2608 Ersättare i nämnd trafik, infrastruktur och miljö  
 RJL 2021/253 Ledamot i nämnd trafik, infrastruktur och miljö 
 RJL 2021/241 Ersättare i nämnd trafik, infrastruktur och miljö  
 RJL 2020/2308 Nämndeman i Göta Hovrätt  
 RJL 2021/249 Övervakningsnämnden i Jönköping  
 RJL 2021/259 Ersättare i regionfullmäktige  

 
Regionfullmäktige förrättar val med beslut enligt följande i valärende  
RJL 2020/1834  

 Utser Per-Allan Axén (M) till ledamot i nämnd för trafik, 
infrastruktur samt,  

 Utser Per-Allan Axén (M) till 2:e vice ordförande i ovan rubricerade 
nämnd, efter sluten votering med följande utfall:  
För Per-Allan Axén som 2:e vice ordförande i TIM röstar 14 
ledamöter. 
För Anders Gustafsson (SD) som ordförande i TIM röstar 11 
ledamöter. 
Avstår gör 56 ledamöter.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 1-18 

Tid: 2021-02-09 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 18  
 
Avslutning 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter för ett väl genomfört digitalt 
sammanträde och förklarar det avslutat kl 17:10.  

Beslutets antal sidor 
1
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