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PROTOKOLL 1(22) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 1-26 

Tid: 2017-02-07, kl 09:00-19.20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 3. 
 

§ 1 Inledning och information 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och överlämnar 

ordet till Andreas Hult och Roger Sivert från Trafikverket som 

informerar om Åtgärdsvalsstudier.  

§ 2 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat samt informerar om ordningsregler vid 

sammanträdet.  

§ 3 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1. 

§ 4 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Nils-Erik Emme, KD och Annica Nordqvist, MP med  

Pernilla Mårtensson, KD och Kajsa Carlsson, MP som ersättare.  

§ 5 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 21 februari, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 6 

 

Interpellationer  
Till dagens sammanträde har följande interpellationer lämnats in: 

 

1. Mikael Ekvall, V – Uppföljning av flyktingmedlen 

2. Mikael Ekvall, V – Tillgänglighet – för vem? 

3. Erik Hugander, MP – Vem tar det politiska ansvaret för biogas 

i länet? 

4. Mikael Ekvall, V – Hyrläkarstopp i primärvården  

5. Marcus Eskdahl, S – Minskning av antalet vårdplatser 

6. Carina Ödebrink, S – Ökade kostnader för bemanningspersonal  

7. Carina Ödebrink, S – Samarbete mellan Moderaterna och 

Sverigedemokraterna 

 

Interpellation 1,3,5-7 är ställda till regionstyrelsens ordförande. 

Interpellation 2 och 4 är ställda till ordföranden för Nämnden 

Folkhälsa och sjukvård, se bilaga 2.  
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På ordförandes fråga beslutar regionfullmäktige att samtliga 

interpellationer får framställas, där interpellation 1,2,4-7 kommer att 

besvaras vid dagens sammanträde.  

 

Anne Karlsson yrkar att interpellation nr 7 inte ska få framställas. 

Carina Ödebrink yrkar på att interpellationen ska framställas och 

besvaras.  

 

Efter votering beslutar regionfullmäktige att interpellation nr 7 får 

framställas och kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

Bilaga 3: Voteringslista nr 1 

§ 7 Motion: Genomför en vägledande folkomröstning 
om eventuell regionförstoring  
Diarienummer: RJL 2016/1288 

  

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Avslår motionen med hänvisning till att frågan om 

regionförstoring inte längre är aktuell. 

 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har i motion till regionfullmäktige föreslagit att 

man inför en eventuell regionbildning genomför en vägledande 

folkomröstning för att länets medborgare ska få ta ställning till om en 

regionförstoring ska genomföras 

 

Reservation  

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-02 samt 2016-12-12 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet  

Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.  

Malin Wengholm yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med  

instämmande av Carina Ödebrink och Erik Hugander.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige avslår motionen.  
 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition och 

utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 69 ledamöter 

NEJ för bifall till motion röstar 7 ledamöter.  

Fem ledamöter är frånvarande.  

Bilaga 4: Voteringslista nr 2.  
 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Regionledningskontoret – kansli  

§ 8 Motion - Barns rätt till en giftfri miljö 
Diarienummer: RJL 2016/425 
 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad. 

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget 

yrkande med instämmande av ledamöterna i Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet.  

Sammanfattning  

Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och Mihai Banica (MP) 

har inkommit med en motion om Barns rätt till en giftfri miljö. 
 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från nämnden 2016-11-15 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-29 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22 

 Motion från MP, Barns rätt till en giftfri miljö 2016-02-16  
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Annica Nordqvist yrkar bifall till motionen i sin helhet, i yrkandet 

instämmer Carina Ödebrink och Mikael Ekvall med flera.  

 

Per Hansson, Katja Ganekind samt Pernilla Mårtensson yrkar bifall till 

regionstyrelsens förslag om att motionen är besvarad.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition och 

utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 42 ledamöter 

NEJ för bifall till motion röstar 35 ledamöter.  

Fyra ledamöter är frånvarande.  

Bilaga 5: Voteringslista nr 3.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden TIM 

Regionledningskontoret – Regional utveckling, Folkhälsa sjukvård  

Verksamhetsstöd och service - miljöenheten 

§ 9 Remiss: Ordning och reda i välfärden – SOU 
2016:78 
Diarienummer: RJL 2016/4074 

 

Regionfullmäktige inleder behandling och debatt i ärendet som 

ajourneras kl 12:30.  

§ 10 Interpellationer  
Interpellationer besvaras. 

§ 11  Remiss: Ordning och reda i välfärden – SOU 
2016:78 
Diarienummer: RJL 2016/4074 

Ärendet återupptas för behandling kl 16:30. 
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Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar på delbetänkandet 

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) med följande 

tillägg till yttrandet:  

Region Jönköpings län anser det anmärkningsvärt att remissen 

sänds till ett så begränsat antal landsting/regioner. 

Delbetänkandet behandlar frågor som har stor betydelse för 

verksamheten i alla landsting/regioner.  

Region Jönköpings län anser att utredningens förslag ska 

avstyrkas.  

 Beviljar även att yttrande från Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet samt yttrande från Vänsterpartiet går med 

remissyttrandet. 

 

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar 

sig till förmån för eget förslag.  

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ingår inte bland de regioner/landsting som är 

remissinstans till delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 

2016:78) men bedömer denna fråga av sådan vikt att synpunkter 

lämnas på delbetänkandet i särskilt yttrande. Regionens utgångspunkt 

är att det viktigaste i utveckling av välfärdstjänster är god kvalitet. 

 

Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används 

till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott 

som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-22 

 Protokoll från arbetsutskottet 2017-01-17 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid behandling och debatt i ärendet avges följande yrkanden: 
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Malin Wengholm, Maria Frisk, Helena Stålhammar och Jimmy 

Henriksson med flera yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till 

yttrande med tillägg enligt styrelsens beslut: 

 

Region Jönköpings län anser det anmärkningsvärt att remissen sänds 

till ett så begränsat antal landsting/regioner. 

Delbetänkandet behandlar frågor som har stor betydelse för 

verksamheten i alla landsting/regioner. Region Jönköpings län anser 

att utredningens förslag ska avstyrkas.  

 

I ovanstående yrkande instämmer även Samuel Godrén. 

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets 

förslag till yttrande. Yrkar att samtliga yttranden i ärendet biläggs 

protokollet.  

 

I ovanstående yrkande från Carina Ödebrink instämmer Annica 

Nordqvist med flera.  

 

Mikael Ekvall yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till yttrande med 

instämmande av Lennart Karlsson.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer samtliga förslag under proposition och finner att 

regionfullmäktige beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där regionstyrelsens förslag blir huvudförslag och 

som motförslag utses Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag.  

 

Votering genomförs med följande voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 41 ledamöter 

NEJ för bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag röstar 

33 ledamöter.  

Fem ledamöter är frånvarande. 

Två ledamöter deltar ej i behandlingen av ärendet.  

Bilaga 6: Voteringslista nr 4.  

 

Beslutet skickas till  

Finansdepartementet  

Regionledningskontoret – regiondirektören 
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§ 12 Motion: Hur fungerar egentligen våra sjukresor  
Diarienummer: RJL 2016/966 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

 Bifaller motionen. 

 

Sammanfattning 

Mikael Ekvall (V) har inkommit med en motion där han föreslår att en 

utredning görs av sjukresesystemet som beaktar tidsaspekten, 

samåkning, möjlighet att ha med vissa husdjur, vård i annan region 

och boendefråga vid nödvändig övernattning. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-12-20 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 

 Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03 

 Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet 2016-09-15 

 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05 

 Synpunkter från Länsrådet för funktionsnedsättningar 

2016-10-14 

 Motion, Hur fungerar egentligen våra sjukresor? Daterad 

2016-03-31 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen med instämmande av Marcus 

Eskdahl. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden TIM  

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård, Länstrafiken 
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§ 13 Motion: Sjukresesystem anpassat efter dagens 
behov  
Diarienummer: RJL2015/1824 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Bifaller motionen. 

 

Sammanfattning 

Marcus Eskdahl och Kajsa Carlsson har inkommit med en motion som 

föreslår att en översyn genomförs av sjukresesystemet. Motionen 

föreslås bifallas och ska även samordnars med ytterligare två motioner 

med samma tema. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-12-20 

 Protokollsutdrag FS 2016-11-15  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag presidium 2016-11-04 

 Protokollsutdrag presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-01-19 

 Protokollsutdrag presidium 2015-11-23 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Mikael Ekvall. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden FS 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård, Länstrafiken 
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§ 14 Motion - Seniorkort inom kollektivtrafiken, en 
folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga 
Diarienummer: RJL 2016/1287 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Bifaller första att-satsen om att en utredning görs för att se hur 

ett seniorkort ska se ut i Region Jönköpings län. 

 Avslår andra och tredje att-satsen om att införa ett seniorkort 

under en provtid och att genomföra en utvärdering. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit 

med en motion om att satsa på de äldre i kollektivtrafiken i form av ett 

seniorkort. I motionen föreslås att en utredning görs för att se hur ett 

seniorkort kan komma att se ut, samt att kortet införs under en 

prövotid och därefter utvärderas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från TIM 2017-01-24 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11 

 Tjänsterskrivelse daterad 2017-01-11 

 Faktaunderlag daterad 2016-11-16 

 Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03 

 Motion Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, 

jämställdhets och hållbarhetsfråga 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Jeanette Söderström, Annica Nordqvist och Mikael Ekvall med flera 

yrkar bifall till motionen i sin helhet. I yrkandet instämmer även Per 

Svenhall. 
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Per Hansson, Eva Nilsson, Anders Gustafsson med flera yrkar bifall 

till nämndens förslag tillika föreliggande förslag om bifall till första 

att-satsen och avslag på andra och tredje att-satsen.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition och 

utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 42 ledamöter 

NEJ för bifall till motion röstar 34 ledamöter.  

Fem ledamöter är frånvarande.  

Bilaga 7: Voteringslista nr 5.  

 

Regionfullmäktige beslutar således att bifalla första att-satsen och 

avslå andra och tredje att-satserna.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden TIM 

Regionledningskontoret – regiondirektören 

Länstrafiken 

§ 15 Finanspolicy – revidering  
Diarienummer: RJL 2016/3164 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 

 Godkänner reviderad finanspolicy för Region Jönköpings län. 

 

Reservation  

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för 

egna förslag samt till de man instämt i. Reservation Vänsterpartiet till 

de yrkanden man instämt i.  

 

Sammanfattning  

En översyn av finanspolicyn har gjorts i syfte att säkerställa att den är 

anpassad till den sedan 2015 gällande ansvars- och 

styrningsfördelningen i Region Jönköpings län.  
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Översynen har resulterat i några förtydligande formuleringar samt 

redaktionella ändringar.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-12-20 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-12-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 

 Gällande Finanspolicy beslutad av Regionfullmäktige  

2014-04-22, § 67 

 Förslag till reviderad Finanspolicy 

 § 71 Regionstyrelsen 2016-05-10 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar på nedanstående ändring och tillägg i policyn: 

 

Ändring under Kapitalförvaltning 

Nytt första stycke 

Den övergripande målsättningen för kapitalförvaltningen är att vid 

varje tillfälle säkerställa betalningskapaciteten för regionen.  

Region Jönköpings län har därutöver ett långsiktigt åtagande att möta 

framtida pensionsförpliktelser och investeringsbehov.  

Därutöver har Regionen behov av en likviditet som matchar löpande 

in- och utbetalningar och som utgör en buffert för kortsiktigt negativa 

förändringar i penningströmmar. 

Tillägg under Pensionsmedelsförvaltning 

Landsting/regioner och kommuner ska enligt gällande lag endast 

redovisa den pensionsskuld som intjänats från och med 1998 i 

balansräkningen, den så kallade blandmodellen.  

 

Region Jönköpings län har dock beslutat att, från och med 

årsredovisningen för 2008, redovisa den totala pensionsskulden i 

balansräkningen, så kallad redovisning enligt fullfonderingsmodellen. 

Resultatet presenteras också enligt blandmodell för att uppfylla 

lagkravet. Under 2016 har en statlig utredning föreslagit en 

lagändring som innebär redovisning av pensionerna enligt 

fullfondering, beslut kommer att fattas under 2017. 
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Region Jönköpings läns rörelsekapital är inte enbart reserverade att 

användas till pensioner. Vid behov och efter ekonomisk bedömning 

kan medlen omsättas till andra tillgångar, t ex anläggningstillgångar.  

 

Regionens finansiella mål innebär att investeringarna finansieras 

genom årliga positiva resultat som tillsammans med avskrivningar 

täcker investeringsutgifterna.  

 

Det är dock inte god ekonomisk hushållning att ta upp lån när det 

finns likvida medel att tillgå̊. 

 

Annica Nordqvist och Mikael Ekvall instämmer i ovanstående 

yrkande från Carina Ödebrink.  

Annica Nordqvist yrkar på nedanstående tillägg i policyn: 

Ny mening innan sista meningen under: 

Etisk hänsyn 

Investeringar som inte är miljömässigt eller klimatmässigt hållbara 

skall exkluderas. 

 

Carina Ödebrink och Mikael Ekvall instämmer i ovanstående yrkande 

från Annica Nordqvist.  

 

Malin Wengholm och Helena Elmqvist yrkar bifall till 

regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot  

ändringsyrkande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet och finner 

att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition och 

utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 42 ledamöter 

NEJ för bifall till ändringsyrkande röstar 32 ledamöter.  

Sju ledamöter är frånvarande.  

Bilaga 8: Voteringslista nr 6.  

 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 

tilläggsyrkande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet och finner 

att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med föreliggande förslag.  
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Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition och 

utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 42 ledamöter 

NEJ för bifall till tilläggsyrkande röstar 31 ledamöter.  

Åtta ledamöter är frånvarande.  

Bilaga 9: Voteringslista nr 7.  

 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 

tilläggsyrkande från Miljöpartiet och finner att regionfullmäktige har 

beslutat i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition och 

utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 42 ledamöter 

NEJ för bifall till tilläggsyrkande röstar 32 ledamöter.  

Sju ledamöter är frånvarande.  

Bilaga 10: Voteringslista nr 8.  

 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektören, ekonomi 

§ 16 Överlåtelse av aktieinnehav Inera AB till SKL 
Företag AB 
Diarienummer: RJL 2016/3665 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Överlåter till SKL Företag AB 145 av Region Jönköping län:s 

150 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 1 232 500 kronor 

samt därmed godkänna i ärendet redovisat överlåtelseavtal, 

2. Godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal, 

3. Ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrad 

bolagsordningen för Inera AB, avsett att beslutas på 

kommande ägarråd och bolagsstämma, 

4. Ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrat 

ägardirektiv för Inera AB, avsett att beslutas på kommande 

ägarråd och bolagsstämma, 
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5. Utser regionstyrelsens ordförande som Region Jönköpings 

län:s ombud vid ägarråd och bolagsstämma och uppdrar åt 

ombudet att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om 

ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB. 

 

Sammanfattning  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera 

AB har länge diskuterats.  

 

Förändringen, där samtliga landsting och regioner säljer merparten av 

sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB, innebär en närmare 

anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling och ger 

möjlighet att bredda verksamheten till att även omfatta kommunerna. 

En förutsättning är att samtliga landsting och regioner fattar beslut om 

försäljning. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-12-20 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12 

 Överlåtelseavtal, bilaga 1 (med tre bilagor; 1.1 Förteckning 

över säljarna/nuvarande ägare, 1.2 Årsredovisning Inera AB 

2015 samt 1.3 Garanterat tjänsteköp per landsting/region) 

 Aktieägaravtal, bilaga 2 

 Bolagsordning, bilaga 3 

 Ägardirektiv, bilaga 4  

 

Beslutet skickas till 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi, kansli  

§ 17 Refinansiering av reservfordon och 
högkostnadskomponenter 
Diarienummer: RJL 2016/3340 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar om ett 

 Borgensåtagande för 2 miljoner kronor avseende Region 

Jönköpings läns relativa andel av finansiering av reservtåg och 

högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB Transitio 

godkänns. 
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Sammanfattning  

AB Transitio, där Region Jönköpings län är en av ägarna har 

upphandlat reservfordon och högkostnadskomponenter som nu 

behöver refinansieras långsiktigt. Transitios nuvarande regelverk 

föreskriver proprieborgen (såsom för egen skuld) från bakomliggande 

uppdragsgivare/ägare, varför beslut om proprieborgen måste fattas för 

den nya långfristiga finansieringen.  

Region Jönköpings läns borgensbelopp uppgår till 2 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-12-20 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-31 

 Bilaga 1, fördelningsnyckel borgensengagemang per 

fordonstyp 

 Bilaga 2, aktuella borgensbelopp i miljoner kronor per 

landsting/region 

 Bilaga 3, tidigare utställd solidarisk borgen 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§ 18 Regionfullmäktiges program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
Diarienummer: RJL 2016/3926 

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 

 Anta program för uppföljning av privata utförare 2017-2018, 

med angivna tillägg och ändringar enligt nedan. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå del av 

yrkande med instämmande av Miljöpartiet. 

Sammanfattning  

Enligt Kommunallagen ska fullmäktige i kommuner och landsting 

anta ett program i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av 

privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 



 

PROTOKOLL 16(22) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 1-26 

Tid: 2017-02-07, kl 09:00-19.20 

 

 

 Sign 

 

verksamhet. Förslag till program att gälla för Region Jönköpings län 

har tagits fram för resterande del av mandatperioden. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-12-20 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12 

 Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-02 

 Förslag till program för uppföljning av privata utförare inom 

Region Jönköpings län 2017-2018 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar på följande tillägg: 

Tillägg under bakgrund 

1:a stycket: Det är av största vikt att medborgarna har förtroende för 

Region Jönköpings län. Förtroendet för den offentliga förvaltningen 

är en av de viktigaste faktorerna för legitimitet och hållbarhet i en 

politiskt styrd organisation. Viljan att gemensamt finansiera den 

offentliga verksamheten förutsätter att medborgare och företag litar 

på att skattemedlen används på ett ansvarfullt sätt. 

 

2:a stycket: Region Jönköpings län tillhandahåller ett varierat utbud 

av tjänster vilka utförs såväl av offentliga som privata utförare.  

 

Medborgarna ska kunna förutsätta att de tjänster som Region 

Jönköpings län tillhandahåller håller en likvärdig kvalitet oavsett om 

de utförs i egen regi eller av en privat utförare. 

 

Region Jönköpings läns övergripande mål/utgångspunkter 

Lägg till texten från utgångspunkter i budget (sid 7-8) exkl långsiktig 

och uthållig finansiering 

 

Carina Ödebrink vill även till protokollet ha antecknat nedanstående 

som en synpunkt att beakta: 

 

1:1 Programmets omfattning och avgränsning 

Programmet omfattar privata utförare inom Regionens verksamhetet 

som riktar sig direkt till patienter och/eller medborgare. Det avser 

privata utförare som Regionen ingår avtal med, enligt lagen 

(2007:1091) om offentlig upphandling, enligt lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem, enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, enligt lagen 
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(1993:1651) om läkarvårdsersättning samt enligt lagen (1993:1652) 

om ersättning för fysioterapi. 

Malin Wengholm yrkar bifall till regionstyrelsens förslag innefattande 

bifall till andra stycket i Carina Ödebrinks yrkande, samt att detta blir 

inledningen direkt under rubriken bakgrund, med stycke två i 

föreliggande förslag direkt efter. 

Bifall även till synpunkten att lägga till Region Jönköpings läns 

övergripande mål/utgångspunkter. 

 

Yrkar avslag på första stycket i Carina Ödebrinks yrkande. 

I Malin Wengholms yrkande instämmer Robert Andersson.  

 

Annica Nordqvist yrkar bifall till Carina Ödebrinks yrkande.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på första stycket 

i Carina Ödebrinks yrkande, vilket regionfullmäktige avslår. 

 

Votering begärs och genomförs med följande voteringsproposition och 

utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 43 ledamöter 

NEJ för bifall till tilläggsyrkande röstar 31 ledamöter.  

Sju ledamöter är frånvarande.  

Bilaga 11: Voteringslista nr 9. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

§ 19 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping 
AB 
Diarienummer: RJL 2016/3864 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 

 Godkänner föreliggande ägaranvisning och förslag till 

finansiering för Almi Företagspartner Jönköping AB år 2017. 

 

Carina Bardh och Lennart Bogren anger jäv och deltar således inte i 

handläggningen av ärendet.  
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Sammanfattning  

Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat bolaget, ägs av 

Almi Företagspartner AB (51 %) nedan kallat moderbolaget, och av 

Region Jönköpings län (49 %). Ägarna tydliggör i dessa 

ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen 

av och mål för bolagets verksamhet. Dessa anvisningar är styrande för 

bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämman 

under våren 2016. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-12-20 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12  

 Tjänsteskrivelse inkl bilagor daterad 2016-11-30 

 

Beslutet skickas till 

ALMI Företagspartner  

Regionledningskontoret – regiondirektör, regional utveckling  

§ 20 Ägardirektiv Smålands Turism AB 
Diarienummer: RJL 2016/3955 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Godkänner ägardirektiv för Smålands Turism AB. 

 

Kent Ly, Tobias Gyllensten, Ann-Kristin Göransson samt Arnold 

Carlzon anger jäv och deltar således inte i handläggningen av ärendet. 

  

Sammanfattning 

Smålands Turism AB är ett gemensamt med länets kommuner ägt 

bolag för att utveckla och främja turism genom insatser på regional, 

nationell och internationell nivå. Ägarnas styrning av bolagets 

verksamhet har förutom beslut på bolagsstämmor styrts av ett 

uppdragsavtal utifrån vilket årliga beslut om ägartillskott fattats. Mot 

bakgrund av bland annat Kommunallagens krav på förstärkt 

uppsiktplikt för verksamhet som drivs i bolagsform har efter samråd 

med övriga ägare tagits fram förslag till ägardirektiv. Efter att 

ägardirektiv fastställs av bolagsstämman upphör nuvarande 

uppdragsavtal att gälla. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-14 

 

Beslutet skickas till  

Smålands Turism AB  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§ 21 Överenskommelse inför beslut om allmän 
trafikplikt för Krösatågssystemet  
Diarienummer: RJL 2016/3732 

  

Beslut 

Regionfullmäktige  

1. Godkänner överenskommelsen inför beslut om allmän 

Trafikplikt. 

2. Beslutar om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings 

län. 

3. Beslutar om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings 

län till viktiga målpunkter i intilliggande län 

(länsöverskridande resor). 
 

Sammanfattning 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinges, Hallands, 

Jönköpings, Kalmars, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län 

avser att tillsammans upphandla trafiken inom Krösatågsystemet. Inför 

upphandlingen träffas denna överenskommelse som sedan ligger till 

grund för att respektive län eller region tar beslut om allmän trafikplikt 

på berörda sträckor.  

Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik utses som 

gemensam administratör och kontakt för trafikoperatören för 

kommande trafikavtal. Ärendet är behandlat av TIM 2016-12-13. 
 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13 
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 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 

 Förslag till överenskommelse inför beslut om allmän 

            trafikplikt till Krösatågsystemet daterad 2016-11-22 

Beslutet skickas till 

Nämnden TIM 

Regionledningskontoret – regiondirektör, Länstrafiken 

§ 22 Begäran om omdisponering av fullmäktige 
beslutade investeringsobjekt 
Diarienummer: RJL 2017/74 

  

Beslut 

 Regionfullmäktige  

 Beviljar att investeringsmedel om 2 400 000 kronor 

omdisponeras till inköp av automatiserade vinschar/punktlyftar 

samt scenvagnar. 
 

Sammanfattning  
I beslutad investeringsplan i Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 

finns 2 400 000 kronor för investering i scenvagnar på Smålands 

Musik och Teater. Investeringsanslaget föreslås till största del 

omdisponeras eftersom automatiserade vinschar/ punktlyftar behöver 

prioriteras. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

§ 23 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

 

Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 

handläggning/åtgärd:  

 Erbjud provtagning eller screening för att förebygga kolon- 
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och rektalcancer för personer över 60 år – dnr: RJL 2017/154 

 Den bortglömda konsten – dnr: RJL 2017/232 

 

Revisionens ordförande Göte Wahlström informerar om granskning av 

delegationsordning – dnr: RJL 2016/4174. 

§ 24 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 12. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§ 25 Avtackning 
Vid sammanträdet avtackas Bo Kärreskog, Socialdemokraterna och 

Jonas Lindahl, Kristdemokraterna som härmed lämnar sina 

förtroendeuppdrag i Region Jönköpings län.  

§ 26 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 19:20.    

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Nils-Erik Emme, KD Annica Nordqvist, MP  

 
Protokollet är justerat 2017-02-21och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Strand 
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