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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00- 15:30 Ajournerats 10:00-10:25, 12:20-13:05 och 14:45-
15:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 

Ersättare  

Övriga  

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist (S) 
 
 
 

 Anders Berglund (S) 
 
 
 

 Gun Lusth (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-12-21 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 108  
 
Öppnande 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens digitala möte och 
förklarar sammanträdet för öppnat. 
 
Inga interpellationer och frågor har inkommit och utgår därför från 
dagordningen. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 109  
 
Upprop 
 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
under sammanträdet finns redovisade enligt bilaga 1. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 110  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses: 
Eva Eliasson (S) och Gun Lusth (M) med 
Anders Berglund (S) och Elisabeth Wahlström (M) som ersättare. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll  
 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger rum 
tisdagen den 21 december 2021 kl. 15:30 i Regionens hus. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 112  
 
Motion - Låt politiken besluta om avgångsvederlag 
Diarienummer: RJL 2020/1577 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Avslår motionen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen. 

Sammanfattning  
I motion från Sverigedemokraterna, föreslår Samuel Godrén, Olle Moln 
Teike samt Anders Gustafsson följande:  

• Beslut om avgångsvederlag till anställda ska beslutas på politisk 
nivå. 

• Alla anställningsavtal ska innehålla tydliga villkor för avslutande av 
tjänst.  

 
Motionen har behandlats i regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-09-09, 2020-11-10, 2021-09-15, 

2021-11-23  
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2020-11-11 
• Motionsunderlag/svar 2020-11-02, 2021-02-19, 2021-09-19,  

2021-11-17 
• Motion 2020-06-29 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) och  Rachel De Basso (S) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag om att avslå motionen. 
Samuel Godrén (SD) och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 113  
 
Motion - Delägarskap i Jönköping Airport 
Diarienummer: RJL 2021/1073 
 
Rachel De Basso (S), Erik Lagärde (KD) och Thomas Bäuml (M) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Anser motionen vara besvarad. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen. 

Sammanfattning  
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna Agnetha Lundberg, Ulf 
Svensson samt Anders Gustafsson där man föreslår: 

• Att regionen tar initiativ till en dialog med Jönköpings kommun om 
möjligheterna till att bli delägare i Jönköping Airport och få större 
inflytande över flygplatsen i ett länsperspektiv.  

 
Motionen har behandlats i regionstyrelsen 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-09-15, 2021-11-23 inkl förslag 

till motionssvar 
• Motion från Sverigedemokraterna  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag, om att anse motionen  
vara besvarad. 
Anders Gustafsson (SD) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till  
motionen. 

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

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 114  
 
Delägarskap i Jönköpings Airport AB 
Diarienummer: RJL 2021/2058 
 
Rachel De Basso (S), Erik Lagärde (KD) och Thomas Bäuml (M) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Regionfullmäktige  

1. Godkänner inriktningen att Region Jönköpings län förvärvar 50 
procent av totalt 4 000 aktier i Jönköping Airport AB. 

2. Ger regionstyrelsen i uppdrag att föra fortsatt dialog med Jönköpings 
kommun i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse. 

3. Ger regionstyrelsen i uppdrag att fatta kompletterande beslut för att 
genomföra förvärvet samt tillträda bolaget. Slutgiltigt beslut att ingå 
delägarskap fattas av regionfullmäktige. 

Reservationer 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Bevara 
Akutsjukhusen reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning  
Jönköpings kommun är idag ensam ägare till Jönköping Airport AB genom 
sitt moderbolag Jönköpings Rådhus AB. Samtal har förts mellan Region 
Jönköpings län och Jönköpings kommun på politisk nivå kring flygplatsen. 
Regionstyrelsen har gett regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag med inriktning att Region Jönköpings län förvärvar 50 
procent av aktierna i Jönköpings Airport AB.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-16 
• Underlag i ärendet såsom utredning, komplettering, frågor/svar mm.  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län, bifall till 
föreliggande förslag till beslut tillsammans med följande tilläggsyrkande 
under punkten 3: 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Slutgiltigt beslut att ingå delägarskap fattas av regionfullmäktige. 
 
Per Eriksson (C), Arnold Carlzon (KD), Jimmy Ekström (L), Markus 
Eskdahl (S), Peter Iveroth (KD), Maria Lindahl (L), Leif Andersson (C) och 
Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut 
tillsammans med tilläggsyrkandet från koalitionen.  
 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Mikael Ekvall (V), Martin Nedergaard-
Hansen (BA) och Linda Gerdin (BA) yrkar avslag på föreliggande förslag. 
 
Samuel Godrén (SD) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar att ärendet 
återremitteras med motiveringen: att ärendet inte är komplett. Såväl 
aktieägaravtal som ägardirektiv saknas i dagens ärende och bör ingå i 
beslutsunderlag när beslut om delägarskap fattas. 
 
Malin Wengholm (M) överlämnar för Moderaterna följande 
ändringsyrkande till beslutspunkt 3: 
Slutgiltigt beslut att ingå delägarskap med komplett beslutsunderlag inkl. 
aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning fattas av regionfullmäktige. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss under proposition mot att 
ärendet ska avgöras i idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstning begärs där regionfullmäktige godkänner följande proposition 
och utfall: 
 
JA - för att ärendet ska avgöras idag röstar 60 ledamöter. 
NEJ - för att återremittera ärendet röstar 12 ledamöter. 
5 ledamöter avstår. 
4 ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 2, Voteringslista 1 
 
Ordföranden finner därmed att Sverigedemokraternas yrkande om 
återremiss avslås. 
 
Därefter ställer ordföranden föreliggande förslag till beslut tillsammans med 
koalitionens tilläggsyrkande mot Moderaternas ändringsyrkande, och finner 
att föreliggande förslag till beslut tillsammans med koalitionens 
tilläggsyrkande bifalls.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 
Slutligen ställer ordföranden föreliggande förslag mot Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Bevara Akutsjukhusens förslag om avslag och finner 
föreliggande förslag antaget. 
 
Omröstning begärs där regionfullmäktige godkänner följande proposition 
och utfall: 
 
JA - för att bifalla föreliggande förslag till beslut tillsammans med 
tilläggsyrkandet från koalitionen, röstar 56 ledamöter. 
NEJ-  för att avslå föreliggande förslag till beslut tillsammans med 
tilläggsyrkandet från koalitionen, röstar 13 ledamöter. 
8 ledamöter avstår från att rösta. 
4 ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 3, Voteringslista 2 
 
Ordföranden finner därmed att regionfullmäktige beslutar i enlighet med  
föreliggande förslag tillsammans med tilläggsyrkandet från koalitionen. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
3 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 115  
 
Taxa för publik elbilsladdning på Region Jönköpings 
läns laddpunkter 
Diarienummer: RJL 2021/2050 

Beslut  
Regionfullmäktige 

1. Godkänner taxa på 3 kronor/kWh inklusive moms för publik 
elbilsladdning på Region Jönköping läns laddpunkter. 

2. Ger regionstyrelsen mandat att besluta om kommande justeringar av 
taxan för publik elbilsladdning. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige tog 2019-12-03 beslut om att godkänna utbyggnad av 
totalt 182 laddpunkter vid verksamheter inom Region Jönköpings län. 66 
laddpunkter är publika och avsedda för patienter/besökare/personal. Taxan 
för publik laddning föreslås till 3 kronor/kWh inklusive moms.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Markus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar på en ändring i den första att-satsen 
avseende taxa till 3,60 kronor/kWh exklusive moms, samt yrkar bifall till 
den andra att-satsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner föreliggande 
förslag antaget. 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall: 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
JA - för att bifalla föreliggande förslag röstar 68 ledamöter. 
NEJ - för att bifalla Sverigedemokraternas ändringsyrkande röstar 10 
ledamöter. 
1 ledamot avstår. 
2 ledamöter är frånvarande. 
Bilaga 4, voteringslista 3 
 
Ordföranden finner därmed föreliggande förslag till beslut antaget. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 116  
 
Policy för lika rättigheter och möjligheter 
Diarienummer: RJL 2021/2205 

Beslut  
Regionfullmäktige 

• Fastställer föreliggande förslag till policy för lika rättigheter och 
möjligheter med följande tillägg mellan första och andra stycket i 
policyn: 
” Jämställdhet mellan kvinnor och män sker där ordinarie beslut 
fattas, resurser fördelas och normer skapas. 
Jämställdhetsperspektivet måste finnas med och beaktas i det 
dagliga arbetet hos medarbetare och chef. Därför ska jämställdhet 
integreras i allt arbete som bedrivs inom Region Jönköpings län. ” 
Samt även i policyn lägga till följande:  
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med att 
främja lika rättigheter och möjligheter inom Region Jönköpings län. 
Regiondirektören är regionstyrelsens verkställande tjänsteman med 
ansvar att ge förutsättningar för ett systematiskt arbetssätt med 
aktiva åtgärder. HR-direktören fastställer de 
verksamhetsövergripande riktlinjerna. Ansvaret på verksamhetsnivå 
följer det delegerade verksamhetsansvaret. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande riktlinje för jämställdhet har gjorts. Den är 
formulerad som riktlinje men ska vara en policy. I samband med det har 
benämningen på policyn ändrats som ett led i modernisering av begrepp 
som följer lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2021-11-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för lika rättigheter och möjligheter 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län bifall till 
föreliggande förslag till beslut, tillsammans med tilläggsyrkandet enligt 
beslutssats. I yrkandet instämmer Markus Eskdahl (S), Per Svenberg (S), 
Irada Söderberg (S), Raymond Pettersson (C), Linda Gerdin (BA) m.fl.  
 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall föreliggande policy med följande 
ändringsyrkande: 
* Lika rättigheter och möjligheter utgår från lagens 
diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.  
Ändras till * Lika rättigheter och möjligheter gäller, förutom lagens 
diskrimineringsgrunder, även alla andra fall där det kan förekomma 
diskriminering. 
 
Olle Moln Teike (SD) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner föreliggande 
förslag antaget. 
 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall: 
 
JA - för att bifalla föreliggande förslag till beslut tillsammans med 
tilläggsyrkandet, röstade 68 ledamöter. 
NEJ - för att bifalla Sverigedemokraternas ändringsyrkande, röstade 11 
ledamöter. 
2 ledamöter är frånvarande. 
Bilaga  5, voteringslista 4  
 
Ordföranden finner därmed att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag till beslut tillsammans med tilläggsyrkandet.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 117  
 
Policy för säkerhet och beredskap 
Diarienummer: RJL 2021/2303 

Beslut  
Regionfullmäktige  

• Fastställer policy för säkerhet och beredskap för Region Jönköpings 
län. 

Sammanfattning  
Den nuvarande policyn är antagen år 2004 och har sedan dess endast 
uppdaterats till att gälla för Region Jönköpings län i samband med 
regionbildningen. Förslaget till ny policy för säkerhet och beredskap gäller 
alla verksamheter inom Region Jönköpings län  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-12 
• Förslag till ny Policy för säkerhet och beredskap för Region 

Jönköpings län 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD), Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Malin Wengholm 
(M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller regionfullmäktige föreliggande förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 118  
 
Smart Specialiseringsstrategi 
Diarienummer: RJL 2020/2572 

Beslut  
 Regionfullmäktige  

1. Antar Smart Specialiseringsstrategi för Region Jönköpings län. 
2. Att ett nytt mål läggs under punkten 8.2 

Öka andelen virke som förädlas regionalt, nationellt eller inom EU 
med tyngdpunkten på närhetsprincipen. 

Sammanfattning  
Smart specialisering (S3) är en komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt 
och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli 
globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot 
andra regioner. Smart specialisering bygger vidare på de styrkor som redan 
finns och samtidigt en beredskap för nya områden som uppstår när 
näringsliv och samhälle förändras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-11-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
• Förslag till Smart specialiseringsstrategi 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Eriksson (C), Monika Samuelsson (KD), Per Svenberg (S), Ulf 
Svensson (SD), Jon Hammarin-Heinpalu (MP), Anders Gustafsson (M), 
Mari Lindahl (L) och Gun Lusth (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller regionfullmäktige föreliggande förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

19



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 119  
 
Årsredovisning Samordningsförbunden 2020 
Diarienummer: RJL 2021/677 

Beslut  
Regionfullmäktige  

1. Beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 
Följande ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutet: 
Håkan Sandgren (S), Hans Jarstig (KD), Linda Vestman (S) och 
Elisabeth Wahlström (KD). 

2. Beviljar styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2020 års verksamhet. 
Följande ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutet: 
Carina Källman (M) och Arnold Carlzon (KD). 

3. Beviljar styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2020 års verksamhet. 
Följande ledamot anmäler jäv och deltar inte i beslutet: 
Jimmy Ekström (L). 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övrigaförbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser 
för år 2020. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2020. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-11 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
• Tjänsteskrivelse 2021-04-16 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2020 för de tre 

samordningsförbunden i länet 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) och Nils-Erik Emme (KD) yrkar bifall till föreliggande 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller regionfullmäktige föreliggande förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Samordningsförbund 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 120  
 
Valärenden 
 
Beslut  
Regionfullmäktige 

• Beslutar i enlighet med valberedningens förslag, enligt bilaga 6. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 108-121 

Tid: 2021-12-07 kl. 09:00  

Plats: Digitalt Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 121  
 
Avslutning 
 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter för ett väl genomfört sammanträde och 
önskar alla en God Jul.  
Sammanträdet förklaras för avslutat kl.15:30.  

Beslutets antal sidor 
1 
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