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PROTOKOLL 1(17) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 37-63 

Tid: 2019-03-26 11:00-14:45 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD) ordförande 

Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf 

Malin Wengholm (M) 2:e v ordf 

Rune Backlund (C), §§37-44 

Carina Stende (S), §§45-63 ersätter Rune Backlund 

Pernilla Mårtensson KD, ersätter Mattias Ingeson (KD)   

Rachel De Basso (S) 

Samuel Godrén (SD) 

Emile Walfridsson (C), ersätter Per Svenberg (S) 

Jimmy Ekström (L) 

Sibylla Jämting (MP) 

Carl-Johan Lundberg (M), §§37-44, §§48-63 ersätter 

Thomas Bäuml (M) 

Dan Sylvebo (M), §§45-47 ersätter Thomas Bäuml 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 

Pontus Lundgren (BA) 

Håkan Karlsson Nyborg (SD) 

Mikael Ekvall (V) 

 

Ersättare:  

Dan Sylvebo (M), §§37-44, §§48-63  

Carina Stende (S), §§37-44 

Anders Gustafsson, (SD) 

Mari Lindahl (L) 

Elisabeth Englund (KD) 

Nena Stamenkovic (S) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör 

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör 

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör §41 

  

§37 Upprop 
Upprop förrättas. 
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§38 Val av protokollsjusterare 
Regionstyrelsen väljer Pontus Lundgren (BA) och  

Håkan Nyborg-Karlsson (SD) att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. 

§39 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag men där ärende 14 

ska gå till beslut av regionfullmäktige. Ärende 19 och 20 utgår 

från dagens sammanträde.  

§40 Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§41 Informationsärenden och aktuellt  
Trafikdirektör informerar om följande:  

 Nytt teknikhus Jönköpings Länstrafik – ärende 11 

 Nytt biljettsystem Jönköpings Länstrafik – ärende 12 

 Fordonsutrustning till bussar i stadstrafiken Jönköping – 

ärende 16 – möjlighet till frågor 

Se bildspel 

 

Regiondirektör informerar om följande:  

 Teaterföreställningen Melancholia på Spira  

 Spadtag för nytt vårdcentrum på Råslätt 

 Invigning av konstnärlig gestaltning vid Värnamo Sjukhus 

 EU-parlament för ungdomar i Rosensalen 

 Nominering inför klimatpris 

 Hälso- och sjukvårdskonferens i Glasgow 

 Arbetsmiljörapportens åtgärdsförslag avseende SMOT 

 Firande av ”Bästa sjukhus” 

§42 Månadsrapport  
Redovisning av ekonomidirektör, se bildspel. 

§43 RUS – remisshantering och beslut 
Redovisning av regional utvecklingsdirektör av inkomna 

synpunkter på remissen, se bildspel. Diskussion kring när 

behandling ska ske i regionfullmäktige.  

Återkoppling från regionfullmäktiges presidium när man önskar 

behandla Regional utvecklingsstrategi.  
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§44 Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl 12:15 till kl 13:00. 

§45 Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/ 239 

 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§46 Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/240 

 

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§47 Årsredovisning 2018 
Diarienummer: RJL 2019/232 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna föreliggande årsredovisning med bilagor för 

2018. 

2. Tillföra årets resultat 193 miljoner kronor till det egna 

kapitalet.  

 

Regionstyrelsen 

1. Fastställer resultatsaldo för Vårdcentralerna Bra Liv per 

2018-12-31 till 2,9 miljoner kronor.  

2. Fastställer resultatsaldo för Folktandvården per 2018-12-

31 till 63,3 miljoner kronor.  

Sammanfattning  

Förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. I 

årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen 

för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom 

finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen 

att verksamheten under 2018 i Region Jönköpings län 

kännetecknas av god hushållning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27 
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 Årsredovisning 2018 

 Patientsäkerhetsberättelse 2018 

 Hållbarhetsredovisning 2018 

 Barnbokslut 2018 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§48 Utbyte av CT datortomografer till Lab 11,12 och 
13 på Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2019/3368 

 

Beslut  

Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige  

1. Godkänna inköp av tre datortomografer till labb 11, 12 

och 13 på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad 

på 33 000 000 kronor. 

2. Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal 

kostnad på 15 000 000 kronor. 

 

Sammanfattning  
Enligt plan ska samtliga tre datortomografer på röntgen 

Länssjukhuset Ryhov bytas ut. Utrustningen är färdigavskriven 

och efter mycket användning sliten. Ett utbyte av utrustningen 

medför att labb samt tillhörande väntrum behöver byggas om.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-03-20 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05 

 Bilaga Projektbeskrivning 

 

Yrkanden/förslag till beslut vid på sammanträde 

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

  

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  
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§49 Nytt teknikhus Jönköpings Länstrafik  
Diarienummer: RJL 2018/3364 

 

Beslut  

Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige  

 Godkänna investering i nytt teknikhus för Jönköpings 

Länstrafik till en maximal kostnad på 29 800 000 kronor 

Sammanfattning  

Förnyelse av teknik- och systemplattformen för Jönköpings 

Länstrafik pågår. Arbetet omfattar flera delar som samlas under 

begreppet Nytt teknikhus Jönköpings Länstrafik och ska ge 

förbättrad service och funktionalitet för kunder, trafikföretag och 

inom Länstrafikens egen verksamhet.  

Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott för att 

inhämta synpunkter. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från nämnden TIM 2019-03-19 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige   

§50 Nytt biljettsystem Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/3363 

 

Beslut  

Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige  

 Godkänna inköp av biljettsystem för Jönköpings 

Länstrafik till en maximal kostnad på 24 100 000 kronor. 
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 Där målsättningen bör vara att fortsätta dialogen med 

Västra Götalandsregionen och Region Östergötland för att 

implementera BOB-standard för resor som sker över dessa 

länsgränser.   

 

Sammanfattning  
Nuvarande resekortbaserade biljettsystem behöver ersättas senast 

december 2019. En ny biljett- och betallösning (BOB-standard) 

har tagits fram i ett gemensamt projekt med ett flertal län och 

enligt projektplanen ska lösningen införas i tre faser. Nuvarande 

fas är den tredje och sista i projektet och innebär att ersätta 

biljettsystemet fullt ut. 

 

Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott för att 

inhämta synpunkter. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag nämnden TIM 2019-03-19 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige   

§51 Justering av regelbok primärvård avseende 
digitala besök, ersättning utomlänspatienter 
Diarienummer: RJL 2018/2440 

 

Beslut  

Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreslagna ändringar i regelbok primärvård 

inom vårdval i Jönköpings län 2019. 
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Sammanfattning  

Regionfullmäktige beslutade 2018-12-05 om Regelbok för 

primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019. För att digitala 

utomlänsbesök ska vara kostnadsneutralt för Region Jönköpings 

län justeras den andel av utomlänsintäkten som går till 

vårdgivaren från 98 procent till 94 procent. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag nämnden FS 2019-03-20 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-20 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§52 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa 
fler människor med funktionsnedsättning  
Diarienummer: RJL 2019/315 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Bifalla motionen. 

  

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Förbättra 

möjligheterna att anställa fler människor med 

funktionsnedsättning 

 att Region Jönköpings län inventerar sitt arbete med att 

göra det möjligt för organsationen att anställa fler 

människor med funktionsnedsättningar. 

 

Regionstyrelsen har fördelat till personaldelegationen att behandla 

motionen. Personaldelegationen avser att aktivt arbeta med 

kompetensförsörjning och rekrytering ur olika perspektiv och 

föreslår att motionen ska bifallas, då inventering är en del i 

kommande arbete. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Förslag till motionssvar daterat 2019-03-12  
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 Förslag till motionssvar daterat 2019-03-07 

 Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler  

människor med funktionsnedsättning 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden noterar att regionstyrelsen bifaller motionen och de 

förändringar som arbetsutskottet gjorde.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§53 Yttrande i JO-ärende – Dnr: 6461-2018 
Diarienummer: RJL 2019/101 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

 Godkänner att föreliggande yttrande avges till 

Justitieombudsmannen (JO) i ovan rubricerat ärende.  

 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen i Region Jönköpings län har av 

Justitieombudsmannen (JO) anmodats att yttra sig över vad som 

framförs i anmälan till JO daterad 2018-09-26.  

 

Beslutsunderlag 

 Yttrande till JO daterat 2019-03-19 

 Bilagor rörande riksavtal, lokal remissrutin, central 

remissrutin  

 Yttrande från verksamhetschef daterat 2019-03-19 

 Begäran från JO inkl bilagor daterade 2019-01-14 

 

Beslutet skickas till  

Justitieombudsmannen – JO  

Regionledningskontoret – regiondirektör  
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§54 Förslag på ny prioriterad åtgärd inom 
klimatanpassning  
Diarienummer: RJL 2019/152 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Fastställer den föreslagna prioriterade åtgärden om 

klimatanpassning inom ramen för Program för hållbar 

utveckling 2017-2020. 

Sammanfattning  

Program för hållbar utveckling 2017-2020 beskriver att 

klimatanpassning innebär att sjukvårdens kunskap om värmeslag 

och nya sjukdomar behöver öka. I programmet framgår även att 

klimatanpassning innebär att vi klarar problem med 

dricksvattenförsörjningen och att våra sjukhusområden och övriga 

områden kan hantera mycket häftiga så kallade hundraårsregn. 

Föreslagen prioriterad åtgärd stödjer denna inriktning 

 

Förslag på ny prioriterad åtgärd: 

 Genomföra analys av hur Region Jönköpings läns 

verksamheter behöver förbereda sig för ett förändrat 

klimat. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från nämnden TIM 2019-02-26 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-02-06 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

Verksamhetsstöd och service – miljö  
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§55 Fordonsutrustning till bussar i stadstrafiken 
Jönköping 
Diarienummer: RJL 2018/3365 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Godkänner inköp av fordonsutrustning till stadsbussar i 

Jönköping till en kostnad på maximalt 3 200 000 kronor. 

Sammanfattning  

32 fordon i stadstrafiken i Jönköping kommer att bytas ut i juni 

2019. Dessa behöver utrustas med ny teknik och nya skyltar som 

är anpassade till kommande teknikskifte. 

Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott för att 

inhämta synpunkter. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag nämnden TIM 2019-03-19 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-07 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

Länstrafiken  

Verksamhetsstöd och service  

§56 Yttrande över betänkandet: Kompletteringar till 
den nya säkerhetsskyddslagen – SOU 2018/82 
Diarienummer: RJL 2019/29 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Justitiedepartementet med hänvisning till det yttrande som 

Sveriges Kommuner och Landsting avgett.   
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Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Regionen har 

inget att erinra kring de kompletteringar som föreslås i 

betänkandet, dock en synpunkt på när detta ska träda i kraft.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Missiv daterat 2019-03-01 

 Förslag till yttrande daterat 2019-03-26 

 Missiv och remiss daterat 2018-12-20 

 

Beslutet skickas till  

Justitiedepartementet  

Regionledningskontoret – kansli  

§57 Direktiv – Budget 2020 med flerårsplan för 
2021-2022 
Diarienummer: RJL 2019/169 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Fastställer del 2 av direktiv för arbete med budget med 

verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021-2022. 

 

Sammanfattning  

Budgetberedningen lämnar direktiv för arbetet med budget med 

verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021-2022 i två delar. Del 

1 beslutades i regionstyrelsen den 5 mars 2019.  

Föreliggande direktiv, del 2, omfattar bland annat finansiella 

förutsättningar med ekonomiska ramar för 2020, resultat av dialog 

mellan budgetberedning och nämndernas presidier samt tidplan 

för höstens arbete. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

Nämnden, FS, TIM och ANA  

§58 Delegationsordning – regionstyrelsen 2019-
2022 
Diarienummer: RJL 2019/590 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 Fastställer delegationsordning för regionstyrelsen att gälla 

från och med 2019-03-26. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande 

och beredande organ och ska enligt kommunallagen leda och 

samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. 

Regionstyrelsens möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat 

i kommunallagen 6 kapitlet, §§ 37-39.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Missiv och delegationsordning för regionstyrelsen daterad  

2018-03-06 

 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli  

§59 Nominering av ledamöter till: Regionala 
strukturfondspartnerskapet i Småland och 
Öarna 
Diarienummer: RJL 2019/704 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

 Nominerar följande ledamöter till ovanstående rubricerade 

organ:  

Jeanette Söderström och Berry Lilja 

Irene Oskarsson och Erik Lagärde  

Lennart Bogren och Malin Wengholm  
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Reservation 

Håkan Nyborg-Karlsson och Samuel Godrén, båda 

Sverigedemokraterna, reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att nominera ledamöter 

till ovanstående rubricerade organ. Regeringen har bemyndigat 

ordföranden för organet att utse övriga ledamöter i det regionala 

strukturfondspartnerskapet. Nominering sker enligt särskilt 

regelverk.  

 

Beslutsunderlag  

 Inbjudan till nominering av ledamöter, 2019-02-26, inkl 

bilagor  

 

Yrkanden/förslag på sammanträde 

Ordföranden föreslår att följande nomineras:  

 Jeanette Söderström (S) och Berry Lilja (S) 

Irene Oskarsson (KD) och Erik Lagärde (KD) 

Lennart Bogren (C) och Malin Wengholm (M) 

 

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.  

 

Samuel Godrén (SD) föreslår Håkan Nyborg-Karlsson (SD) 

istället för Lennart Bogren (C). 

 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att regionstyrelsen nominerar Jeanette 

Söderström, Berry Lilja, Irene Oskarsson, Erik Lagärde  

samt Malin Wengholm. 

 

Ordföranden ställer härefter förslaget om nominering av Lennart 

Bogren mot förslaget om nominering av Håkan Nyborg-Karlsson 

och finner att Lennart Bogren nomineras som ledamot.  

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning genomförs, där Marcus Eskdahl (S) utses till 

rösträknare och valkontrollant. 
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Ordföranden förklarar omröstningen avslutad och redovisar 

nedanstående utfall: 

11 ledamöter röstar för Lennart Bogren  

2 ledamöter röstar för Håkan Karlsson Nyborg 

2 ledamöter avstår eller röstar blankt 

 

Regionstyrelsen har genom sluten omröstning beslutat nominera 

Lennart Bogren som ledamot till det regionala 

strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna.  

 

Beslutet skickas till  

Regionala strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna 

Regionledningskontoret – kansli  

§60 Forum Jämställdhet 2030 
Diarienummer RJL 2019/697 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

1. Bidrar med 320 000 kronor till planering och 

genomförande av Forum Jämställdhet 2020 i Jönköping 

med finansiering ur regionstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter, samt 

 

2. En ledamot per parti medges delta i ovanstående 

arrangemang.  

 

Sammanfattning  
Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har ett 

gemensamt regionalt värdskap för konferensen Forum 

Jämställdhet.  

 

Det regionala värdskapet syftar till att samordna arbetet och 

gemensamt bära de kostnader som ett värdskap för Forum 

Jämställdhet innebär.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag 2019-02-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi, kansli  

Samtliga gruppledare/partiföreträdare 

§61 Regionala rådet – val av ledamöter  
Beslut 

Regionstyrelsen   

 Utser Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S) och  

Malin Wengholm (M) till att representera Region 

Jönköpings län i Regionala rådet. 

 

Reservation 

Håkan Nyborg-Karlsson och Samuel Godrén, båda 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 

Sammanfattning  

Inom ramen för F-samverkan i Jönköpings län finns ett Regionalt 

råd där medlemmar består av ledningarna från länets samtliga 

kommuner och Ydre kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

Region Jönköpings län, Polisen, SOS Alarm, Försvarsmakten 

med flera, där landshövdingen är ordförande. 

  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Inbjudan daterad 2019-02-26 från Länsstyrelsen  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Håkan Nyborg-Karlsson (SD) föreslår att samtliga regionråd ges 

möjlighet att deltaga i det regionala rådet.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag från 

arbetsutskottet mot Håkan Nyborg-Karlssons yrkande och finner 

att regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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Regionstyrelsen §§ 37-63 

Tid: 2019-03-26 11:00-14:45 

 

 

 Sign 

 

§62 Politikerforum – val av ledamöter  
Beslut 

Regionstyrelsen föreslås 

 Utse Maria Frisk (KD) och Malin Wengholm (M) till 

ordinarie ledamöter att representera Region Jönköpings 

län i Politikerforum.  

 

Reservation  

Malin Wengholm och Carl-Johan Lundberg, båda Moderaterna  

reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet samt Håkan Nyborg-Karlsson och 

Samuel Godrén, båda Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för det förslag man instämt i.   

 

Sammanfattning  

Tillväxtverket önskar att Region Jönköpings län utser 

representanter till politikerforum.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Inbjudan daterad 2019-01-25 från Tillväxtverket  

 

Yrkanden/förslag vid sammanträde  

Malin Wengholm (M) yrkar på att man även utser ordföranden i 

ANA samt 2:e vice ordföranden i ANA som ersättare i 

politikerforum.  

  

Håkan Nyborg-Karlsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag och bifall till Malin Wengholms tilläggsyrkande, i vilket 

även Mikael Ekvall instämmer i.  

 

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller förslag om att utse  

Maria Frisk och Malin Wengholm till ordinarie ledamöter.  

 

Ordföranden finner att regionstyrelsen avslår förslag om att utse 

ersättare.  

 



 

PROTOKOLL 17(17) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 37-63 

Tid: 2019-03-26 11:00-14:45 

 

 

 Sign 

 

Omröstning begärs och genomförs med följande proposition:  

JA – ersättare utses ej idag, NEJ – ersättare ska utses idag 

 

Omröstningen utfaller enligt följande:  

JA – för att inte utse ersättare idag – röstar 10 ledamöter 

NEJ – för att utse ersättare idag – röstar 5 ledamöter  

 

Regionstyrelsen har beslutat att inte utse ersättare idag.  

 

Beslutet skickas till  

Politikerforum, att: Tillväxtverket, Ulrika Åberg 

§63 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 14:45.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Pontus Lundgren (BA) Håkan Nyborg-Karlsson (SD) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


