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Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Per Svenberg 
 
 
 

 Thomas Bäuml  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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§ Paragraf  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Per Svenberg (S) och Thomas Bäuml (M).  

Beslutets antal sidor 
1
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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Fastställande av dagordning samt adjungering 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag med följande tillägg 
och justering:  

 Fråga om Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg – från  
Thomas Bäuml (M)  

 Justering av valärende avseende val av ledamot till 
upphandlingsdelegationen – utgår och tas upp kommande 
regionstyrelse 

 
Vid dagens sammanträde tas beslut om att adjungera regionrådet 
Jon Hammarin-Heinpalu till regionstyrelsens sammanträden 
mandatperioden ut.  
 
Mot ovanstående beslut reserverar sig Sverigedemokraterna genom  
Samuel Godrén.  

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Föregående mötesprotokoll 
Noteras och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Region Jönköpings läns Etikråd 
Etikrådets ordförande Anke Zbikowski och sekreterare Eivor Blomqvist 
Informerar om Etikrådets arbete nu och de 25 år som rådet funnits.  
Se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Aktuell information 
Regiondirektören informerar om följande:  
 

 Hantering av förlängning av rekommendationer med anledning av 
pandemin – bedömning upp till varje chef att bestämma om det 
fortsatt ska gälla för medarbetare. 

 Digitaliseringsseminarium torsdagen den 19 augusti 
 Justering av inriktningsbeslut avseende tomt för vårdcentral i 

Mullsjö. Återkoppling i ärendet vid nästa sammanträde med 
regionstyrelsen 

 Uppstart den 30 september för arbetet ”Tillsammans för länets 
invånare”. Gemensamma aktiviteter för regionens ledningsgrupp 
tillsammans med länets kommundirektörer, rektor för Jönköpings 
University, länsråd samt verksamhetschef kommunal utveckling.  

 
Ordföranden informerar om:  

 Nytt ordförandebeslut taget avseende fysiska studiebesök samt 
fortsatt digitala sammanträden där fysiska säkra sammanträden 
godkänns för utskott och presdier 

Beslutets antal sidor 
1
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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Månadsrapport 2021 - Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/132 
 
Redovisning av ekonomidirektör, se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/100 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/99 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Arbetsordning för regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/568 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa arbetsordning för regionfullmäktige.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, 
beredningar och delegationer 
Diarienummer: RJL 2021/570 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar 
och delegationer.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för regionstyrelsen 

Diarienummer: RJL 2021/571Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för regionstyrelsen.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
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Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU 
Diarienummer: RJL 2021/572 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa regionstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation 
Diarienummer: RJL 2021/573 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för regionstyrelsens personaldelegation.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för regionstyrelsens 
upphandlingsdelegation 
Diarienummer: RJL 2021/574 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2021/576 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö 
Diarienummer: RJL 2021/577 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2021/579 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för parlamentariska nämnden 
Diarienummer: RJL 2021/580 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för parlamentariska nämnden.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för patientnämnden 
Diarienummer: RJL 2021/581 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för patientnämnden.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1. 
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Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för länspensionärsrådet 
Diarienummer: RJL 2021/667 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för länspensionärsrådet.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar 
Diarienummer: RJL 2021/668 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har haft i uppdrag att till kommande 
mandatperiod ta fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den 
politiska organisationen. Föreligger förslag från nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Valkretsindelning val 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1074 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Indelningen av valkretsar inte ändras, utan följer samma indelning 
som vid valet 2018, d v s tre valkretsar.  

Sammanfattning  
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella förändringar av 
valkretsar inför valet 2022.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10 
 Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-05-05 

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

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö 
Diarienummer: RJL 2020/2270 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om 
tågdepå i Nässjö.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region 
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring 
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har 
beslut fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal 
regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Samverkansavtal med bilagor 1-3 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Omdisponeringar av budget för att kompensera för 
ökade kostnader/minskade intäkter som är direkt 
kopplade till coronapandemin 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna att Region Jönköpings läns budgeterade resultat justeras 
ner med 80 miljoner kronor, i enlighet med förslag till 
omdisponering. 

 
Regionstyrelsen 

2. Godkänner att nämnden för folkhälsa och sjukvård kompenseras 
2021 med 243 miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade 
till coronapandemin. 

3. Godkänner att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
kompenseras med 124 miljoner kronor 2021 för att täcka förlorade 
kollektivtrafikintäkter kopplade till coronapandemin. 

4. Omdisponeringsbesluten förutsätter regionfullmäktiges beslut om 
justering av budgeterat årsresultat.  

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig genom Malin Wengholm till förmån för eget 
yrkande.  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Samuel Godrén till förmån för 
eget yrkande.  

Sammanfattning  
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april 
beslutade Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta 
fram ett förslag på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade 
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin.  
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsunderlag 
5. Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-13 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna yrkar på avslag för 
att-sats nummer 1,3 och 4, se bilagt yrkande i sin helhet.  
 
Samuel Godrén (SD) tillstyrker att FS nämnden kompenseras 2021 med 243 
miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade till coronapandemin.  
Yrkar att Region Jönköpings läns budgeterade resultat ska kvarstå och 
hanteras i årsredovisning samt budgetprocess i vanlig ordning.  
Tillstyrker att finansiera TIM nämndens underskott med anledning av 
coronapandemin ur regionstyrelsens reserverade medel för oförutsett med 
45 miljoner kronor. Yrkar att TIM nämnden ska arbeta utifrån att begränsa 
utökade kostnader för att på sikt hålla sig inom budget, se bilagt yrkande i 
sin helhet.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifalls enhälligt att-sats 2 av regionstyrelsen.  
Att-sats 1,3 och 4 ställs under proposition där föreliggande förslag bifalls 
och där yrkanden från Moderaterna och Sverigedemokraterna avslås.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på 
Höglandssjukhuset i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2021/746 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i 
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor. 

 Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till en 
maximal kostnad på 38 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för 
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt 
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnden FS 2021-06-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
 Planskisser 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15 
 Information vid nämndsammanträdet 2021-06-23 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt hänvisar till 
medskick från FS-nämnden. Bifall yrkar även Martin Nedergaard-Hansen 
(BA) samt Håkan Nyborg-Karlsson (SD). 

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

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus 
Diarienummer: RJL 2021/1215 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus till en 
maximal kostnad på 24 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Som en del i arbetet kopplat till beslutat ärende om förändrat 
produktionssätt för måltid Värnamo och samverkan mellan Eksjö och 
Värnamo (Dnr 2020/1267), behöver ombyggnad av köket på Värnamo 
sjukhus genomföras. Utredning av alternativ för ombyggnad har gjorts och 
ett alternativ med minskning av nuvarande yta föreslås. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
 Ritningar och bildspel 

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

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Ombyggnad akutmottagning psykiatri 
Diarienummer: RJL 2017/3168 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner utökning av tidigare beslutad ram för akutmottagning 
psykiatri med maximalt 3 450 000 kronor. 

 Överlämnar beslut som anmälningsärende till nämnden för folkhälsa 
och sjukvård. 

Sammanfattning  
Tidigare beslutad budgetram behöver utökas efter att anbud inkommit samt 
att det gjorts justeringar av tidigare beräknade förutsättningar. Tidigare ram 
beslutades av Regionstyrelsen 2018-03-06 och omfattade 5 250 000 kronor. 
En utökning med maximalt 3 450 000 kronor behövs för att genomföra 
ombyggnaden. Det tillkommande beloppet ger en ny total budgetram på 
8 700 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen på Länssjukhuset 
Ryhov 
Diarienummer: RJL 2021/1213 

Beslut  
 Regionstyrelsen  

 Godkänner tillbyggnad av hjälpmedelscentralen på Länssjukhuset 
Ryhov till en maximal kostnad på 11 400 000 kronor. 

Sammanfattning  
Syftet med investeringen är att utöka lokalerna eftersom flera nya 
produktområden har tillkommit sedan verksamheten flyttade in år 2011. 
Lösningen är att bygga till 284 kvadratmeter på taket på befintlig byggnad 
ovanpå nuvarande hjälpmedelscentralen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) och Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag.  

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

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Hyresavtal för kontorslokaler, Vapenrocken 4 på 
Batterigatan i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2021/1262 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Oiger 
Jönköping 2 AB avseende nybyggda kontorslokaler på Batterigatan 
14 i Jönköping. 

Sammanfattning  
Verksamhetsstöd och service är i behov av nya lokaler för att kunna samla 
sina verksamheter inom samma byggnad och därigenom uppnå 
synergieffekter. Under 2017 beslutades att teckna hyreskontrakt med 
Vikebo AB avseende nybyggda lokaler på Batterigatan 14. Projektet drog ut 
på tiden och ingen byggnation påbörjades, varför Region Jönköpings län sa 
upp hyresavtalet efter beslut i Regionstyrelsen 2018-12-18. Fastigheten 
Vapenrocken 4 på Batterigatan 14 har sedan sålts till Regio AB. 
Regionfastigheter har därefter gjort en ny upphandling avseende nya 
kontorslokaler. Vid utvärdering befanns anbudet från Oiger AB genom 
Regio AB, nedan kallat ”Regio”, avseende Vapenrocken 4 som mest 
fördelaktigt och ett hyresavtal har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 inkl hyresavtal 

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

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service 
Regionledningskontoret Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024 
Diarienummer: RJL 2021/127 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan för 2023-2024 till budgetberedningen.  

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig genom Malin Wengholm till förmån för eget 
yrkande.  
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Samuel Godrén till förmån för 
eget budgetförslag. 
Vänsterpartiet reserverar sig genom Mikael Ekvall till förmån för egna 
yrkanden. 

Sammanfattning  
Föreligger förslag till Budget- och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 
2023-2024 för regionstyrelsens verksamhetsområden.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
• Missiv daterat 2021-08-12 
• Förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-

2024 för regionstyrelsens verksamhetsområden 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetmissiv för 
budget- och verksamhetsplan för regionstyrelsen. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 
till budget- och verksamhetsplan för regionstyrelsen. 
 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggs- och 
ändringsyrkanden på Koalitionens budget- och verksamhetsplan för 
regionstyrelsen.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Rachel De Basso (S) och Per Svenberg (S) yrkar bifall till koalitionens 
förslag. Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall till koalitionens 
förslag och avslag på Moderaternas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Koalitionens budgetförslag mot Sverigedemokraternas 
budgetförslag och finner att Koalitionens förslag bifalls och 
Sverigedemokraternas förslag avslås.  
 
På ordförandes fråga avslår regionstyrelsen samtliga tilläggs- och 
ändringsyrkanden från Vänsterpartiet.  
 
På ordförandes fråga avslår regionstyrelsen budgetmissiv från Moderaterna.  
 
Regionstyrelsen bifaller Koalitionens budgetförslag för regionstyrelsens 
verksamhetsområde. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens budgetberedning  
Ekonomiavdelningen  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Initiativärende - En skonsammare och mer hållbar lokal 
modell av krisavtalet 
Diarienummer: RJL 2021/1306 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Avslår intiativärendet. 

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig genom Malin Wengholm till förmån för eget 
yrkande.  

Sammanfattning  
Vid regionstyrelsens sammanträde 2021-06-08 väckte Malin Wengholm 
(M) följande intitiativärende: 
I det allvarliga läge som råder behöver vi tillsammans ta sommarens och 
höstens utmaningar på allvar och värna vår viktigaste tillgång — regionens 
medarbetare i hälso- och sjukvården.  
Moderaterna yrkar på att regionledningskontoret får i uppdrag att 
skyndsamt utarbeta en skonsammare och mer hållbar lokal modell av 
krisavtalet — innan det är för sent. 
Ärendet bereds av arbetsutskottet inför beslut i regionstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-08 
 Information HR-direktör – se bildspel  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar enligt följande:  
Moderaterna gläds åt att ett nytt skonsammare krislägesavtal har 
förhandlats fram av SKR och att Region Jönköpings län i enlighet med 
Moderaternas önskan har omförhandlat lokala kollektivavtal och infört  ett 
skonsammare krislägesavtal fr.o.m. 1 juli 2021. Moderaterna yrkar med 
anledning av ovanstående att ärendet anses besvarat. 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga om bifall eller avslag beslutar regionstyrelsen att avslå 
ärendet.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - HR 

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Granskning av årsredovisning 2020 
Diarienummer: RJL 2021/787 

Beslut  
Regionstyrelsen   

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen.  

Sammanfattning  
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för 
2020. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad 
i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god 
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. 
Revisionen lämnar en rekommendation med anledning av genomförd 
granskning. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09  
 Granskning av årsredovisning pwc daterad 2021-04-09 
 Missiv regionrevisionen daterad 2021-04-09 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling 
med fokus på social hållbarhet 
Diarienummer: RJL 2021/689 

Beslut  
Regionstyrelsen   

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på social 
hållbarhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen 
bedriver en ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns 
hållbarhetsarbete med fokus på social hållbarhet. 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen delvis 
bedriver en ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns arbete med 
social hållbarhet och överlämnar ett antal rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 
 Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av 

Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på 
social hållbarhet 

 Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns 
arbete med hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling 
med fokus på miljö och klimat 
Diarienummer: RJL 2021/690 

Beslut  
Regionstyrelsen 

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt. 

2. Föreslår att uppföljningsansvaret för Energikontoret behöver 
tydliggöras. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö 
och klimat. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en 
ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete 
avseende miljö och klimat. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämnden TIM 2021-06-23 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av 

Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på 
miljö och klimat 

 Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns 
arbete med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner 
Diarienummer: RJL 2021/987 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet.  

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Samuel Godrén till förmån för 
eget yrkande.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerad remiss. Utredningen behandlar fem olika frågeområden. 
Ett av områdena är ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige.  
De andra områden rör tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige, 
automatiserat beslutsfattande, de kommunala jävsbestämmelserna och 
kommunala föreskrifter. Avseende dessa delar har Region Jönköpings län 
tillstyrker förslagen men lämnar inga utförliga synpunkter.  
Om ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige föreslår 
utredningen att en ny lag ska ersätta lag (1992:339) om proportionellt 
valsätt. Valförfarandet som lagen reglerar ska till huvuddragen vara 
oförändrat. En av nyheterna är att det införs en möjlighet att hålla 
fyllnadsval för att ersätta ledamöter som valts proportionellt till styrelse och 
nämnder. Vid dessa fyllnadsval får fullmäktige en skyldighet att så långt 
som det är möjligt säkerställa att representationen i nämnden inte förändras. 
Region Jönköpings län delar utredningens bedömningar och tillstyrker 
utredningens förslag även i denna del.  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till eget förslag till yttrande, se bilaga.  
 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande samt 
avslag på Sverigedemokraternas yrkande.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifalls föreliggande avslag till yttrande och 
Sverigedemokraternas yrkande avslås.  

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet  
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Bolagsverksamhet 2020 - Förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 
Diarienummer: RJL 2021/1315 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Bedömer att verksamheten i bolagen RJL Älghunden 4 AB, RJL 
Tågdepån Nässjö AB, Smålands Turism AB, Bostadsbyggen AB, 
TvNo Textil service AB och Almi företagspartner Jönköping AB 
som bedrivits under 2020 varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  

Sammanfattning  
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning ska 
regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för den kommunala befogenheten.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10 

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Budget 2022 Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 
Diarienummer: RJL 2021/217 
 
Håkan Sandgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet.  

Beslut  
Regionstyrelsen 

1. Godkänner en utökning av budget 2022 för Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden med 184 000 kronor under förutsättning att 
kommuner och övriga involverade aktörer ställer ekonomiska medel 
till förfogande. 

2. Uppdrar åt budgetberedningen att inarbeta utökningen inom 
budgetram för Region Jönköpings län 2022. 

Sammanfattning  
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har tillskrivit medlemmarna i 
förbundet om en utökning av budgeten för 2022 med 10 procent, vilket för 
Region Jönköpings del utgör 184 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-08-18 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-01 
 Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden         

daterad 2021-03-22 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Budget 2022 Höglandets samordningsförbund 
Diarienummer: RJL 2021/1464 

Beslut  
Regionstyrelsen 

1. Godkänner en utökning av budget 2022 för Höglandets 
samordningsförbund med 15 500 kronor  under förutsättning att 
kommuner och övriga involverade aktörer ställer ekonomiska medel 
till förfogande.  

2. Uppdrar åt budgetberedningen att inarbeta utökningen inom 
budgetram för Region Jönköpings län 2022. 

Sammanfattning  
Höglandets samordningsförbund har tillskrivit medlemmarna i 
förbundet om en utökning av budgeten för 2022, vilket för Region 
Jönköpings del utgör 15 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-08-18 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-02. 
 Skrivelse från Höglandets samordningsförbund         

daterad 2021-06-29. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi 
Samordningsförbundet Höglandet 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Val - Ordförande i Länsrådet för 
funktionsnedsättningar 
Diarienummer: RJL ? 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Väljer Jon Hammarin-Heinpalu (MP) till ny ordförande för 
Länsrådet för funktionsnedsättningar.  

Sammanfattning  
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) föreslås efterträda Sibylla Jämting (MP) som 
ordförande i ovan rubricerade råd.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till val av ledamot 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  
Jon Hammarin-Heinpalu 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ Paragrafer 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Övrig fråga – Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg 
Fråga vid dagens sammanträde från Thomas Bäuml (M) avseende  
verksamheten inom Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg med 
anledning av förändringar inom förbundet.  
 
Marcus Eskdahl (S) ger information om de förändringar som varit på olika 
ledande poster samt ger en aktuell presentation kring verksamheten.  

Beslutets antal sidor 
1
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