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PROTOKOLL 1(18) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 199-228 

Tid: 2017-11-28 09:00-15:25 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), 1:e vice ordförande  

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Jimmy Ekström (L) 

Malin Olsson (M) 

Hans Rosén (M) 

Bertil Nilsson (M) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S)  

Jonas Nilsson (S) 

Rachel De Basso (S) 

Sibylla Jämting (MP)  

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Jonas Magnusson (S) 

Helena Stålhammar (C) 

Mari Lindahl (L) 

Irene Oskarsson (KD)  

Mattias Ingesson (KD), §§208-227 

Anders Gustafsson (SD) 

Monica Li (V) 

  

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör  

 

Sofia Wixe, sakkunnig samhällsplanering, §205 

  

§199  Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Sibylla 

Jämting.  
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§200 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

Carina Ödebrink önskar lyfta frågor avseende Budget och 

verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 

§201 Föredragning av ärenden inför beslut i 
regionstyrelsen 
I samtliga beslutsärenden ges information och/eller redovisning.   

§202 Sammanställning över inkomna remisser och 
promemorior 
Beslut 

Regionstyrelsen  

 Noterar inkomna remisser och promemorior. 

§203 Månadsrapport - regionstyrelsen 
Redovisning av ekonomidirektör. Presentation läggs ut i 

ledamöternas plattor.  

§204 Aktuell information  
Regiondirektören informerar om följande:  

 Besök av SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation 

 Besök från Singapore – delegation om 10 personer som 

under 4 veckor studerat Regionens hälso- och sjukvård 

 Kinesiska tandläkare fortbildar sig och inleder 

forskningssamarbete med Regionen  

 MR-dagarna den 9-11 november – återkoppling från dagar 

 Attraktionskraft – återkoppling från dag 

 Europeiskt pris: Winters of the IESI Award – för 

Estherarbetet 

 Omarbetning av plan för ”Framtidens hälso- och sjukvård” 

 Besök av läkarstudenter från Linköping inför val av 

studieort 

 Besök av Tillväxtverkets generaldirektör 

 Försäkringskassans generaldirektör kommer på besök 

 Redovisning av sommaren 2017, se informationsärende 

 Rekrytering av verksamhetschef till Futurum  
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Carina Ödebrink ger även vid styrelsen information om 

uppvaktningen av Trafikutskottet i Stockholm med anledning av 

förverkligandet av höghastighetsjärnvägen. Deltagare från länet 

var bland annat: Rune Backlund, Ann-Marie Nilsson, Ulf 

Fransson och Carina Ödebrink.  

§205 Regionstyrelsens ansvar för övergripande 
frågor 
Genomgång av regiondirektör i de frågor där regionstyrelsen har 

ett övergripande ansvar. Se bildspel.  

Det systematiska säkerhetsarbetet kommer att presenteras vid ett 

kommande styrelsesammanträde.  

§206 Regionala strukturbilder för Jönköpings län  
Presentation av Sofia Wixe av kartläggning, utveckling och 

strategi inom samhällsplanering för Jönköpings län. 

Se: http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/  

§207 Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl 11:45 för lunch och gruppmöten. 

Sammanträdet återupptas kl 14:00 

§208 Försäljning av Läkaren 2 och Läkaren 4 
(Mossleområdet) i Värnamo 
Diarienr: RJL 2015/1874 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna försäljning av fastigheterna Värnamo Läkaren 2 

och Värnamo Läkaren 4 till Specialfastigheter AB för 35 

miljoner kronor. 

 

Regionstyrelsen 

 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 

Specialfastigheter AB avseende egen verksamhet under 

förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om 

försäljning av fastigheten. 

 

 

 

 

http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/
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Sammanfattning  

Region Jönköpings Län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 

4 i Värnamo. Lokalerna hyrs till stor del ut till Statens 

Institutionsstyrelse och Värnamo kommun. En mindre del av 

lokalerna används för Region Jönköpings läns egen verksamhet. 

Förvaltningen har sedan 2013 haft ett uppdrag att förbereda en 

försäljning av fastigheterna. Förslaget är att försäljning sker till 

Specialfastigheter AB och att Region Jönköpings län hyr de 

byggnader på fastigheterna som behövs för egen verksamhet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-03 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§209 Nybyggnad av häststall Riddersberg 
Diarienummer: RJL 2017/3071 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna nybyggnad av häststall i Riddersberg, Tenhult 

till en kostnad på maximalt 28 500 000 kronor. 

Sammanfattning  

En nybyggnation av häststall föreslås på Tenhults 

naturbruksgymnasiums hästanläggning Riddersberg, Tenhult. 

Nuvarande stallbyggnad är i dåligt skick, sliten och omodernt 

utformad vilket medför arbetsmiljöproblem för både personal 

och elever. Nybyggnad av häststall föreslås till en kostnad på 

maximalt 28 500 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-03 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 
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§210 Komplettering – Regionalt 
trafikförsörjningsprogram – 
Transportsstyrelsens granskning 
Diarienummer: RJL 2017/2566 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna kompletteringen av Regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län.  

 

Sammanfattning  

Med anledning av att Transportstyrelsens år 2017 genomfört 

granskning av Reginalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings 

län har ett antal önskemål om förtydliganden inkommit från 

Transportstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från TIM 2017-10-10 

 Protokollsutdrag från TIM-presidium 2017-09-27 

 Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

 Bilaga – kompletteringar Regionalt 

trafikförsörjningsprogram  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§211 Avtal – Sverigeförhandlingen 2017 
Diarienummer: RJL 2017/749 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna avtal med Sverigeförhandlingen med följande 

ståndpunkter vilka inte har beaktats i avtalet: 

1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings 

län skall ges plats i projektstyrelse §10.11. 

2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds 

för respektive etapp. 
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3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till 

befintlig station i Jönköping, Tranås och Värnamo 

tydligt framgå. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda 

stationskommuner på respektive delsträcka fått avtalsförslag från 

Sverigeförhandlingen. De undertecknade avtalen utgör del av 

Sverigeförhandlingens slutredovisning, som skall lämnas till 

regeringen senast den 31/12-2017. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från TIM 2017-11-21 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12 

 Avtal från Sverigeförhandlingen 

 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1 

och 2 

 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga 

1 och 2 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§212 Revidering av reglemente för patientnämnden 
Diarienummer: RJL 2017/3032 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa reviderat reglemente för patientnämnden 

 

Sammanfattning  
Ny lag om stöd vid klagomål för hälso- och sjukvården träder i 

kraft 2018-01-01, i samband med detta görs en översyn och 

anpassning av patientnämndens reglemente. Parlamentariska 

nämnden har berett ärendet och föreslår fullmäktige fastställa 

reviderat reglemente.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden  

2017-11-09 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09 

 Reglemente för patientnämnden daterad 2017-10-04, 

2017-119A 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§213 Hantering av beslutade reglementen och 
arbetsordningar med anledning av den nya 
kommunallagen 
Diarienummer: RJL 2017/3031 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  föreslår regionfullmäktige  

 Följa de förändringar som ny Kommunallag föreskriver att 

gälla tillsammans med redan beslutade reglementen och 

arbetsordningar för fullmäktige, nämnder och styrelse, tills 

beslut tagits om nya reglementen och arbetsordningar 

inför ny mandatperiod. 

 

Sammanfattning  

Ny Kommunallag träder ikraft 2018-01-01 och innebär 

förändringar som påverkar beslutade reglementen och 

arbetsordningar för den politiska organisationen. Lagen innebär 

även praktiska förändringar med införande av digital anslagstavla 

och en förstärkt serviceskyldighet till medborgarna samt 

möjlighet att närvara i fullmäktiges sammanträden på distans.  

Parlamentariska nämnden har berett ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden  

2017-11-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 
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§214 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2017/3180 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade 

motioner till regionfullmäktige.  

 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade 

motioner till regionfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-14 

 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

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

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen är besvarad.  

 

Sammanfattning   

Motion från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth 

Töre, Vänsterpartiet som föreslår  

 Att Region Jönköpings län utreder ett generellt införande 

av screening alternativt provtagning för personer över 60 

år, som en förebyggande åtgärd av kolon- och 

rektalcancer.  

 

Motionen har beretts av FS-nämnden. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS-nämnd 2017-10-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Protokollsutdrag FS 2017-04-25 

 Motionen daterad 2017-01-16 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

§216 Motion - Bygg miljö- och energismart - bygg i 
trä 
Diarienummer: RJL 2017/1722 

 

Beslut  

Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen är besvarad.  

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet till 

förmån för eget förslag.  

Sammanfattning  

Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson Sibylla Jämting och Erik 

Hugander, Miljöpartiet föreslår i motionen  

 Att Region Jönköpings län tar fram en 

träbyggnadsstrategi. Region Jönköpings län vid varje 

nybyggnation undersöker möjligheten att bygga i trä. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2017-11-14 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-01 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-09-04 

 Tjänsteskrivelse 2017-08-30 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14  
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 Motion 2016-05-20 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Sibylla Jämting yrkar att första att-satsen kan anses besvarad, 

bifall till andra att-satsen. Instämmer i yrkandet gör Carina 

Ödebrink.  

 

Rune Backlund yrkar att motionen är besvarad med den 

komplettering som gjordes i samband med arbetsutskottets 

beredning 2017-11-14. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande 

voteringsproposition och utfall:  

 

JA för bifall till föreliggande förslag röstar: Rune Backlund, 

Jimmy Ekström, Malin Olsson, Bertil Nilsson, Anna-Karin 

Yngvesson, Hans Rocén, Samuel Godrén och Maria Frisk. 

 

NEJ för bifall till Sibylla Jämtings yrkande röstar: Marcus 

Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, 

Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink, 

 

bifaller föreliggande förslag om att motionen är besvarad. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§217 Motion – Högre ersättning för att jobba 
inom primärvården i stället för hyrläkare 
Diarienummer: RJL 2017/1679 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen är besvarad. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet till 

förmån för eget förslag.  
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Sammanfattning  

Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen 

 Att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra 

förvaltningar än primärvården erbjuds arbete på en 

vårdcentral utifrån bemanningssituationen. För det får de 

175 % av sin timlön samt reseersättning och traktamenten.  

 

Förslaget till regionfullmäktige 2016-11-29 var att avslå 

motionen. Regionfullmäktige återremitterade motionen för att 

beredas ytterligare med en omvärldsbevakning hur andra regioner 

och landsting gör, initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan,  

samt vad kan Regionen göra för att stimulera detta utifrån de 

kollektivavtal vi har idag. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-01 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-01-17 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2016-11-29 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-11-22 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-15 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14  

 Motion 2016-05-17 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl yrkar på återremiss för att komplettera svaret 

med delar ur den rödgröna budgeten avseende 

kompetensförsörjningsstrategi. 

  

Beslutsgång  

På ordförandes fråga om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras, beslutar regionstyrelsen att ärendet avgörs idag. 

Styrelsen beslutar således föreslå regionfullmäktige att motionen 

ska vara besvarad.  

 

Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige  
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§218 Motion – Mindre kött och bättre kött –för 
klimatet hälsan och miljön 
Diarienummer: RJL 2017/347 

 

Beslut  

Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Motionen är besvarad. 

 

Sammanfattning  

Sibylla Jämting och Erik Hugander, Miljöpartiet föreslår i 

motionen  

 Att Region Jönköpings län antar målet att mängden 

animalisk mat som serveras i regionens verksamheter skall 

minskas med minst 20% till 2020 i syfte att minska 

matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att 

främja folkhälsan.  

 Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid 

upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på 

miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver 

av de svenska producenterna är uppfyllda.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2017-11-14 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-01 

 Protokollsutdrag LPR 2017-09-14 

 Protokollsutdrag LFF 2017-09-18 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-16 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-03-07 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-13 

 Motion 2016-02-09 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  
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§219 Motion - Nu blir vi väl MR-region 
Diarienummer: RJL 2017/1424 

 

Beslut  

Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige besluta  

 Motionen är besvarad med tillägg om att Region 

Jönköpings län har ambitionen om att bli en MR-region. 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 

Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion: 

 Att Region Jönköpings län blir en MR-region, registrerad 

hos Sveriges Kommuner och Landsting – SKL.  

 Att en tvärpolitisk kommitté tillsätts för att utforma en 

budgetförankrad handlingsplan för att inleda MR-arbetet.  

 Att årliga redovisningar sker till regionfullmäktige vad 

gäller metod, utförande och utfall. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-06 

 Motion 2017-04-25 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§220 Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi 
Diarienummer: RJL 2017/752 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen är besvarad med följande tillägg: 

Det är angeläget att Region Jönköpings län är aktiv i 

framtida planering när det gäller studentbostäder utifrån 

behovet av personalförsörjning.  

Sammanfattning  

Simon Johansson, Socialdemokratern föreslår i motion att Region 

Jönköpings län tar initiativ till att, i det gemensamt ägda 

Bostadsbyggen AB, planera och påbörja byggnation av 

studentlägenheter. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-04 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03 

 Motion 2017-03-09 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar på att motionen är besvarad med följande 

tillägg: Det är angeläget att Region Jönköpings län är aktiv i 

framtida planering när det gäller studentbostäder utifrån behovet 

av personalförsörjning.  

 

Styrelsen godkänner ovanstående tillägg.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§221 Budget och verksamhetsplan 2018 
avseende samordningsförbund inom 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2017/2756 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

1. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2018 

avseende Höglandets samordningsförbund, Finnvedens 

samordningsförbund samt Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden samt, 

2. Initiera en utvärdering/uppföljning av verksamheten  

tillsammans med övriga huvudmän för att utveckla 

verksamheten . 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet till samråd över budget 

och verksamhetsplan 2018 avseende Höglandets 

samordningsförbund, Finnvedens samordningsförbund samt 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. De bidragsnivåer 

som föreslås för 2018 överensstämmer med de som 

regionstyrelsen tidigare tagit ställning till. 

 

 



 

PROTOKOLL 15(18) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 199-228 

Tid: 2017-11-28 09:00-15:25 

 

 

 Sign 

 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2017-11-03. 

 

Yrkande/förslag vid sammanträde 

Ordförande bifaller föreliggande förslag samt tillägg av en ny att-

sats lydande: Initiera en utvärdering/uppföljning av verksamheten 

tillsammans med övriga huvudmän för att utveckla verksamheten. 

 

Beslutsgång 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag samt ordförandes förslag 

om ny att-sats.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§222 Försäljning av skogsmaskin (skördare) 
Diarienummer: RJL 2017/3097 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

 Godkänner försäljning av en skogsmaskin (skördare) vid 

Stora Segerstads naturbruksgymnasium till ett 

försäljningspris om lägst 1 400 000 kronor. 

Sammanfattning  

Vid Stora Segerstads naturbruksgymnasium sker en kontinuerlig 

förnyelse av maskinparken för skogsutbildningen. En ny skördare 

och en ny skotare har enligt plan anskaffats under 2017 och de 

maskiner som byts ut ska avyttras i lämplig takt. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-03 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  
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§223 Remiss - Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer– Ds 2017:39 
Diarienummer: RJL 2017/2439 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. 
Region Jönköpings län ser positivt på att socionomer/kuratorer får en 

skyddad titel med legitimation eftersom kuratorer är den enda 

yrkesgrupp inom vården som utför självständigt behandlingsarbete 

utan att ha legitimation. 

 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-03 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§224 Sammanställning av anmälda 
delegationsbeslut  
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§225 Sammanställning av anmälda 
informationshandlingar 
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna 

§226 Fördelning av granskningsrapporter  
Beslut  

Regionstyrelsen föreslås remittera inkommen 

granskningsrapporter för besvarande enligt följande:  
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Granskning av delårsrapport 2017:2, dnr: RJL 2017/3024 till 

regionstyrelsen, Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö samt 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 

§227 Avtal om orkesterverksamheten – 
Jönköpings Sinfonietta 
Diarienummer: RJL 2017/3030 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 Godkänner avtal avseende Jönköpings Sinfonietta mellan 

Region Jönköpings län och Jönköpings kommun, med 

avtalsperiod 2018-01-01 till och med 2018-12-31. 

Sammanfattning  

Avtalet syftar till att reglera överenskommelse om ekonomisk 

ersättning från Jönköpings kommun till Region Jönköpings län 

avseende den musikaliska verksamheten som bedrivs inom 

Smålands Musik och Teater (Jönköpings sinfonietta). Jönköpings 

kommun har sedan många år delfinansierat verksamheten. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-02 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi, utbildning och kultur 

§228 Övrig fråga 
Fråga från Carina Ödebrink avseende Budget och 

verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020. 

 

Diskussion i ärendet som föranleder ajournering enligt följande:  

 14:25-14:40 för överläggningar inklusive kaffe 

 15:05-15:10 för överläggningar 

 15:13-15:20 för överläggningar  
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk  Sibylla Jämting  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


