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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01-02 kl. 09:00 – 18.35  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Se bilaga 1 och 2. 

Ersättare  

Övriga  

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Desiré Törnqvist 
 
 
 

 Thomas Gustafsson 
 
 
 

 Thomas Bäuml  
 

 
Protokollet är justerat 2020-12-15 och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 107  
 
Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat.  
 
Ordföranden meddelar att med anledning av Covid-19 (coronavirus) så 
kommer sammanträdet att vara digitalt med ett reducerat antal tjänstgörande 
ledamöter, totalt 41 st. Regionfullmäktige godkänner information och  
upplägg av sammanträdet.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 108  
 
Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
under sammanträdet finns redovisade i nedanstående bilagor. 
 
Upprop för sammanträde dag 1, 09:00- ajourneras kl 13:30¸ se bilaga 1. 
Beslut tas i enlighet med följande paragrafer - §§ 107-117 samt §§ 120-124 
 
Upprop för sammanträde dag 2, 09:00- avslutas kl 18:25 se bilaga 2.  
Beslut tas i enlighet med följande paragrafer - § 108, §§ 118-119 samt  
§ 125. 
  
Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 109  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  
Thomas Gustafsson (S) och Thomas Bäuml (M) med  
Anki Göransson (S) och Carina Källman (M) som ersättare  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 110  
 
Justering av regionfullmäktiges protokoll  
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum: Tisdagen den 15 december, kl 15:30 på Regionens hus.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 111  
 
Interpellationer 2020 
Diarienummer: RJL 2020/175 

Beslut  
Regionfullmäktige medger att följande interpellation får framställas,  
bilaga 3.  

 Mikael Ekvall (V) – Framtidens palliativa vård – vad händer med 
gästhemmen? 

 
Ovanstående interpellation kommer att bevaras vid regionfullmäktiges 
sammanträde i februari 2021.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 112  
 
Hållbarhetsprogram 2021-2025 
Diarienummer: RJL 2019/2902 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Godkänner hållbarhetsprogram 2021-2025 för Region Jönköpings 
län. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
förslag avseende ändringsyrkanden.  
 
Samtliga ledamöter i Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag  
avseende tilläggsyrkande.  

Sammanfattning  
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller för perioden 2017-2020. 
Under 2019 och 2020 har ett nytt hållbarhetsprogram för åren 2021-2025 
tagits fram. 
 
Betydelsefulla utgångspunkter i det nya hållbarhetsprogrammet är program 
för hållbar utveckling 2017-2020, Agenda 2030 samt nationella och 
regionala mål, strategier och åtgärdsprogram. 
Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt 
hållbart sätt nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2020-11-24 
 Protokollsutdrag TIM 2020-10-13 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02  
 Hållbarhetsprogram 2021-2025 
 Beräkning av kostnader och besparingspotential 
 Remissredogörelse, ändringslogg 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S), Carl Johan Lundberg (M), Arnold Carlzon (KD),  
Leif Andersson (C), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Mikael Ekvall (V). 
Mari Lindahl (L), Sibylla Jämting (MP) med flera yrkar bifall till 
föreliggande förslag tillika regionstyrelsens förslag till Hållbarhetsprogram.  
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) med flera yrkar bifall till föreliggande förslag 
samt till Sverigedemokraternas ändringsyrkanden, bilaga 4.  
 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till Moderaternas tilläggsyrkande 
lydande: Under stycket ”Styrande dokument och verktyg” på sidan 21 efter 
första meningen yrkar moderaterna på ett tillägg  
”Åtgärder i hållbarhetsprogrammet genomförs när ekonomin tillåter.” 
 
På ovanstående yrkanden från Sverigedemokraterna och Moderaterna yrkar  
Jimmy Ekström (L), Irene Oskarsson (KD), Marcus Eskdahl (S), Sibylla 
Jämting (MP) med flera avslag.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga avslår regionfullmäktige ändringsyrkanden från 
Sverigedemokraterna.  
 
Omröstning begärs med följande proposition och utfall:  
JA för avslag på ändringsyrkanden röstar 34 ledamöter  
NEJ för bifall till ändringsyrkanden röstar 6 ledamöter 
En ledamot avstår. 
Voteringslista 1, bilaga 5. 
 
Ordföranden finner att regionfullmäktige avslår Sverigedemokraternas 
ändringsyrkanden.  
 
På ordförandes fråga avslår regionfullmäktige tilläggsyrkande från 
Moderaterna.  

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service – område miljö  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 113  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 

Beslut  
Regionfullmäktige   

 Godkänner Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och 
sjukvård 2020-2030 som plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i Budget- och verksamhetsplan för 2020 beslut 
om att en handlingsplan för framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram.   
Bakgrund och utgångspunkter till planen för att möta framtidens hälso- och 
sjukvård är hämtat från Budget och verksamhetsplan 2019 och 2020. 
 
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av 
ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära vården. 
Planen för framtidens hälso- och sjukvård beskriver den omställning som 
kommer krävas utifrån sex olika övergripande strategier.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2020-11-24 
 Protokollsutdrag FS 2020-11-17 
 Missiv daterat 2020-11-16 
 Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 

2020-2030 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-10-13 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-09-15 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-01-21 
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 
 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och sjukvård 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S), Thomas Bäuml (M), Peter Iveroth (KD),  
Helena Elmqvist (SD), Helena Stålhammar (C),  
Martin Nedergaard-Hansen (BA), Mikael Ekvall (V), Jimmy Ekström (L), 
Sibylla Jämting (MP) med flera yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att ett enhälligt regionfullmäktige beslutar enligt 
föreliggande förslag till plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 114  
 
Nytt biljettsystem Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/3363 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner tilläggsbudget på 20 000 000 kronor för Länstrafikens 
nya biljettsystem och nya fordonsteknik. 

Sammanfattning  
I parallella projekt ersätter Jönköpings Länstrafik sitt nuvarande 
biljettsystem och investerar samtidigt i ny teknik för att förbättra 
trafikinformation och arbetsprocesser. Det nya biljettsystemet tas fram i ett 
gemensamt projekt tillsammans med trafikhuvudmännen i Kronobergs- och 
Hallands- och Kalmar län. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2020-11-24 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Information vid dagens sammanträde av trafikdirektör  
 Tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  
 
Thomas Bäuml (M) vill till protokollet göra följande anteckning vilket 
godkänns: Kostnaderna i detta projekt har rusat iväg snabbt men det har 
inte rapporterats till facknämnd i tidigare skede. Det finns ofta 
omständigheter man inte kan rå över men om man i god tid flaggar för 
kostnadsökningar så kan man ges en möjlighet att vidta kostnadsbesparande 
åtgärder i större utsträckning. 
 
Samuel Godrén (SD) vill till protokollet göra följande anteckning vilket 
godkänns: Sverigedemokraterna anför att en mer träffsäker ekonomisk 
prognostisering i framtida projekt är önskvärd. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Länstrafiken 
Regionledningskontoret - Ekonomi 
Verksamhetsstöd och service 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 115  
 
Genomlysningslabb på Röntgen i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2020/1950 

Beslut  
Regionfullmäktige 

1. Godkänner ombyggnad för utrustningsbyte på labb 1 och labb 2/3 i 
hus 07 på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 
14 200 000 kronor. 

2. Godkänner köp av två utrustningar till en sammanlagd kostnad på 
9 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två 
labb, varav det ena är ett skelettlabb och det andra är ett genomlysningslabb. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar 
som ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2020-11-24 
 Protokollsutdrag FS 2020-11-17 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag.  

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

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 116  
 
Revidering av reglemente för samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen 
Diarienummer: RJL 2020/2211 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Godkänner reviderat reglemente för Samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Sammanfattning  
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
föreslås revideras med anledning av anpassning av skrivningar kring 
avtalsbelopp och prislista samt ökad anpassning till nationell 
kunskapsstyrningsstruktur.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2020-11-24 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Missiv daterat 2020-10-13 
 Protokollsutdrag samt bilagt reglemente Samverkansnämnden för 

Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
Regionledningskontoret - Regiondirektör, Folkhälsa sjukvård, Kansli 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 117  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2020/2315 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade motioner. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag styrelsen 2020-11-24 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionfullmäktige godkänner redovisning.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 118  
 
Regionrevisionens budget för år 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2281 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Godkänner en budgetram på 8 151 000 kronor för regionrevisionens 
verksamhet år 2021.  

Sammanfattning  
Regionfullmäktiges presidium tillstyrker regionrevisionens framställan om 
en budgetram på 8 151 000 kronor för år 2021.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2020-10-23 
 Skrivelse från regionrevisionen 2020-09-22  

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

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionledningskontoret – ekonomi  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 119  
 
Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
Diarienummer: RJL 2020/76 
 
Ordföranden redogör för upplägg av budgetdebatt, med inledande 
anföranden av gruppledare, därefter indelning av debatten i ansvarsområden 
för styrelsen, nämnden folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö samt nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet.  
 
Ovanstående upplägg godkänns av regionfullmäktige.  

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022 – 2023 med bilagor. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
förslag till budget med bilagor.  
 
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget förslag till budget med bilagor.  
 
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
förslag till budget med bilagor.  

Sammanfattning  
Föreligger regionstyrelsens/koalitionens förslag till Budget 2021 med 
flerårsplan för 2022-2023 med bilagor.  
Föreligger även egna budgetförslag med bilagor från Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-11-24 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-11-10 
 Budget med flerårsplan för 2022-2023 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till budget, tillika 
koalitionens förslag, i sin helhet med instämmande av: Marcus Eskdahl (S), 
Rune Backlund (C), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Jimmy Ekström (L), 
Sibylla Jämting (MP), Monica Samuelsson (KD) med flera. 
 
Malin Wengholm (M) med flera yrkar bifall till Moderaternas förslag till 
budget i sin helhet.  
 
Samuel Godrén (SD) med flera yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget i sin helhet.  
 
Mikael Ekvall (V) med flera yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 
budget i sin helhet.  

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar och redovisar de förslag som lagts under 
debatten.  
 
På ordförandes fråga bifalls regionstyrelsens tillika koalitionens 
budgetförslag.  
Budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 
avslås.  
 
Omröstning begärs där regionstyrelsens tillika koalitionens budgetförslag 
utses till huvudförslag. 
 
Ordföranden ställer i turordning proposition på budgetförslag från 
Sverigedemokraterna mot budgetförslag från Vänsterpartiet med bifall till 
Sverigedemokraternas budgetförslag.  
 
Ordföranden ställer härefter proposition på budgetförslag från  
Moderaterna mot budgetförslag från Sverigedemokraterna, där 
regionfullmäktige bifaller Moderaternas budgetförslag efter omröstning med 
följande utfall:  
JA för Moderaternas budgetförslag röstar 8 ledamöter  
NEJ för Sverigedemokraternas budgetförslag röstar 6 ledamöter   
Avstår gör 27 ledamöter  
Voteringslista 2, bilaga 6. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Slutlig omröstning genomförs där regionstyrelsens budgetförslag ställs mot 
Moderaternas budgetförslag, där regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens 
budgetförslag i sin helhet med följande utfall:  
JA för regionstyrelsens förslag röstar 27 ledamöter.  
NEJ för Moderaternas förslag röstar 6 ledamöter. 
Avstår gör 8 ledamöter. 
Voteringslista 3, bilaga 7. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret  

Beslutets antal sidor 
3
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 120  
 
Valärenden 
Diarienummer: RJL 2020/2432, 2020/2361, 2020/1921, 
2020/2608,2020/2609, 2020/2610, 2020/1834 

Beslut  
Regionfullmäktige beslutar  

 I enlighet med valberedningens förslag, bilaga 8.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  
Berörda  

Beslutets antal sidor 
1

21



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 121  
 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
landstingsfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2020/2068 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1

22



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 122  
 
Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2020/1921 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1

23



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 123  
 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
landstingsfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2020/1885 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1

24



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 124  
 
Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2020/2097 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1

25



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktige §§ 107-125 

Tid: 2020-12-01 kl. 09:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 125  
 
Avslutning 
Ordförande önskar samtliga ledamöter en god advent och en fin julhelg. 
Framför även ett tack från regionfullmäktige till Rune Backlund för hans tid 
som regionråd.  
 
Förklarar sammanträdet för avslutat kl 18:35.  

Beslutets antal sidor 
1

26
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