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PROTOKOLL 1(18) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§170-192 

Tid: 2019-10-22 11:00-15:25 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD) ordförande 

Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf 

Malin Wengholm (M) 2:e v ordf 

Rune Backlund (C) 

Mattias Ingeson (KD) §§170-189, §§191-192 

Rachel De Basso (S) 

Samuel Godrén (SD) 

Per Svenberg (S) §§170-188, §§190-192 

Jimmy Ekström (L) 

Håkan Sandgren (S) ersätter Sibylla Jämting (MP) 

Thomas Bäuml (M) 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 

Pontus Lundgren (BA) 

Håkan Karlsson Nyborg (SD) 

Mikael Ekvall (V) 

 

Ersättare:  

Nena Stamenkovic (S) 

Carina Stende (S) 

Carl-Johan Lundberg (M) 

Dan Sylvebo (M) 

Anders Gustafsson (SD) 

 

Övriga:  

Jane Ydman, t f regiondirektör 

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör 

Joakim Silva, HR-direktör §173 (deltar via telefon) 

Göran Henriks, utvecklingsdirektör §174 

Elias Hammarlund, beredskapssamordnare §177 

Carolin Cherfan, beredskapschef §177 

  

§170 Upprop 
Upprop förrättas samtliga närvarande ledamöter och ersättare 

redovisas. 
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§171 Val av protokollsjusterare 
Regionstyrelsen väljer Rune Backlund (C) och  

Mikael Ekvall (V) att justera protokollet tillsammans med 

ordföranden. 

§172 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Thomas Bäuml (M) vill till övriga frågor lägga till:  

 Handlingsplaner för RUS – där ordföranden informerar 

om att det finns på dagens agenda under aktuellt 

 Representation vid politiska sammankomster 

§173 Aktuell information  
T f regiondirektör informerar om:  

 Studiebesök från Armenien 

 Återkoppling från Kommunalt forum – styrgrupp inför 

Almedalen 2020 kommer att utses vid KF:s 

novembersammanträdet 

 Utbildning internkontroll, tillsammans med 

regionrevisionen, planeras till den 31 mars 2020 

 Kömiljarden  

 

HR-direktör informerar om :  

 Förlikningsavtal med SYMF  

 

Regional utvecklingsdirektör informerar om:  

 RUS handlingsplaner och information om fortsatt arbete. 

Styrelsen noterar informationen och är överens om fortsatt 

process kring handlingsplaner 

§174 Internationellt arbete 
Information av utvecklingsdirektör kring det internationella 

arbetet som Region Jönköpings län deltar i.  

§175 Anmälan av informationshandlingar  
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§176 Anmälan av delegation- och 
vidaredelegationsbeslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.  
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§177 Information  
Information om risk- och sårbarhetsanalys av 

beredskapssamordnare samt information om materialförsörjning 

av beredskapschef.  

§178 Delårsrapport per augusti 2019 Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2019/178 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna delårsrapport per augusti 2019. 

 

Sammanfattning 

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 

delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 

augusti samt ekonomisk helårsprognos. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2019-10-08 

 Protokollsutdrag från nämnderna FS, TIM, ANA 

 Tjänsteskrivelse 2019-10-01 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§179 Månadsrapport 
Redovisning av t f regiondirektör. 

§180 Budget och verksamhetsplan 2020 med 
flerårsplan 2021 – 2022 
Diarienummer: RJL 2019/169 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

 Överlämnar Budget och verksamhetsplan 2020 med 

flerårsplan 2021-2022 med bilagor till regionfullmäktige. 

 



 

PROTOKOLL 4(18) 

      

 

Regionstyrelsen §§170-192 

Tid: 2019-10-22 11:00-15:25 

 

 

 Sign 

 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Fastställa skattesatsen för 2020 till 11:76. 

2. Godkänna föreliggande Budget och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan 2021 – 2022 med bilagor. 

 

Reservation 

Malin Wengholm och Thomas Bäuml, (M) reserverar sig till 

förmån för eget förslag. 

Samuel Godrén och Håkan Nyborg, (SD) reserverar sig till 

förmån för eget förslag.  

Mikael Ekvall, (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 

Sammanfattning 

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 

2021 - 2022 inklusive bilagor överlämnas. 

Vid dagens sammanträde finns även budgetförslag från 

Moderaterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet. 

 

Beslutsunderlag  

 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 med 

flerårsplan 2021-2022 inkl bilagor 

 Budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna 

samt Vänsterpartiet 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2019-10-08 

 Protokollsutdrag från nämnderna FS, TIM och ANA  

 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde 

Moderaterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet yrkar  

bifall till egna budgetförslag. 

 

Beslutsgång 

På ordförandes fråga bifalles föreliggande förslag till Budget och 

verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022 med bilagor 

från Koalitionen, d v s Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och 

Miljöpartiet. 

 

På ordförandes fråga avslås  

 Budgetförslag från Moderaterna   

 Budgetförslag från Sverigedemokraterna   
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 Budgetförslag från Vänsterpartiet    

 

På ordförandes fråga bifaller styrelsen enhälligt förslag om 

skattesats för 2020 till 11:76.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

§181 Motion - Får man ta med hunden på resan? 
Modernisera färdtjänstreglerna nu! 
Diarienummer: RJL 2018/1267 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen anses vara besvarad. 

 

Sammanfattning  
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna 

föreslår i motionen: Får man ta med hunden på resan? 

Modernisera färdtjänstreglerna nu!  

 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till 

färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur. 

 

Nämnden TIM har bland annat i beredningen av motionen 

inhämtat synpunkter från Länsrådet för funktionsnedsättningar 

och Länspensionärsrådet.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag TIM-nämnden 2019-10-15 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Motionssvar 2019-09-03 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Motionsunderlag 2019-08-19 

 Protokoll, Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF, 

2019-05-28 

 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet, 2019-05-20 

 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 

2019-04-23 

 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 

2018-11-20 
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 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2018-05-29 

 Motion Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera 

färdtjänstreglerna nu! 2018-05-08 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till TIM-nämndens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§182 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag 
Diarienummer: RJL 2018/1374 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

1. 1:a och 2:a att-satserna bifalls   

2.  3:e, 4:e  och 5:e att-satserna anses vara besvarade  

 

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån 

för egna yrkanden. 

 

Sammanfattning  

Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg för 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion - Smålands 

musik och teaters uppdrag, där man föreslår:  

 

 Att SMOT får i uppdrag att arbeta för ett brett och varierat 

kulturutbud som är tillgängliga för olika/nya grupper i 

länet. 

 Att SMOT får i uppdrag att ta initiativ till 

samverkan/samarbete med det fria professionella och 

ideella scenkostlivet. 

 Att SMOT får i uppdrag att årligen bilda en 

länsungdomsorkester, alternativt ungdomssymfonietta och 

ungdomsteater i enlighet med ovanstående exempel. 
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 Att SMOT får i uppdrag att leva upp till en hyressättning 

av lokalerna på Spira så att fria och ideella kulturutövare 

kan ha ekonomiska möjligheter att förlägga föreställningar 

där. 

 Att SMOT får i uppdrag att endast sätta upp 

kostnadskrävande musikaler om det inte tränger undan 

annan prioriterad verksamhet. 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett 

motionen och föreslår beslut enligt ovan.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-09-18 

 Motionssvar 2019-09-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10 

 Motionsunderlag daterad 2019-05-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11 

 Protokollsutdrag presidium 2018-09-05 

 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag 2018-05-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rune Backlund (C) yrkar bifall till ANA-nämndens förslag, i 

vilket Per Svenberg (S) instämmer. 

 

Samuel Godrén (SD) yrkar att motionen avslås.  

 

Thomas Bäuml (M) yrkar att motionen avslås i sin helhet med 

följande motivering: 

1:a och 2:a att-satserna yrkar Moderaterna avslag på, då 

uppdraget redan finns genom övergripande skrivningar i 

budgeten. 

3:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då den avser en 

verksamhetsfråga. 

4:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då den avser en 

verksamhetsfråga. 
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5:e att-satsen yrkar Moderaterna avslag på, då Moderaterna i 

M-budgeten vill behålla egenfinansieringskravet och över tid öka 

det, och SMOT måste enligt Moderaterna verka än mer på 

marknadsmässiga grunder och villkor. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att, 1:a och 

2:a att-satserna bifalls och att 3:e, 4:e  och 5:e att-satserna anses 

vara besvarade.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§183 Motion - Framtiden för Smålands Musik och 
Teater 
Diarienummer: RJL 2019/654 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

1. 1:a att-satsen bifalls 

2. 2:a och 3:e att satsen avslås   

 

Reservation 

Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för eget förslag, i 

vilket Samuel Godrén (SD) instämmer.  

 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Framtiden för 

Smålands Musik och Teater att: 

 Att den skarpa inriktningen mot musikteater inom SMOT 

utvärderas ur flera perspektiv 

 Att en parlamentarisk grupp utses inom nämnden för 

Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet med fokus på 

att utvärdera uppdraget till SMOT och ge förslag på 

konkreta åtgärder som syftar till att uppdatera uppdraget 

och komma tillrätta med arbetsmiljön. Den 

parlamentariska gruppen ska också se över 

organisationsstrukturen 
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 Att arbetet med stora musikaler tar en paus vid lämpligt 

tillfälle för att skapa andrum för medarbetare och 

ledningen för att diskutera framtiden och för att förbättra 

arbetsmiljön 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett 

motionen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-09-18 

 Motionssvar 2019-09-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringskliv 

och attraktivitet 2019-06-19 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10 

 Motionsunderlag daterad 2019-05-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-11 

 Motion, Framtiden för Smålands Musik och Teater, 

daterad 2019-02-26  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rune Backlund (C) yrkar bifall till ANA-nämndens förslag.  

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

 

Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att,  

1:a att-satsen bifalls och att 2:a och 3:e att satsen avslås.   

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 
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§184 Motion - Sinfoniettans vara eller icke vara 
Diarienummer: RJL 2019/419 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. 1:a att-satsen är besvarad    

2. 2:a-6:e att-satserna avslås                  

 

Sammanfattning  
Malin Olsson, Nya Moderaterna föreslår i motionen Sinfoniettans 

vara eller icke vara: 

 Att statistik för utvecklingen av sålda biljetter för 

Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 redovisas 

 Att för de fall att statistiken visar en nedgående trend 

undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller 

befaras uppkomma 

 Att undersöka om vi genom en samverkan med våra 

grannregioner kan täcka länets och medborgarnas behov 

av musikproduktion 

 Att kostnaderna under 2016-2018 för att ha medarbetarna i 

Sinfoniettan anställda redovisas, liksom arbetstidsuttag för 

musikerna under samma period 

 Att undersöka hur verkningsgraden per årsarbetare för 

Sinfoniettan kan öka 

 Att utreda för förutsättningarna för avknoppning av John 

Bauer Brass till en fri extern grupp 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har berett 

motionen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-10-18 

 Motionssvar 2019-09-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-04 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-19 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-10 
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 Motionsunderlag daterad 2019-05-23 

 Motion, Sinfoniettans vara eller icke vara, daterad 2019-

02-05 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm (M) meddelar att Moderaterna deltar ej i dagens 

beslut utan återkommer i ärendet vid fullmäktige. 

Sverigedemokraterna genom Håkan Nyborg meddelar att man ej 

deltar i dagens beslut. 

 

Rune Backlund (C) yrkar bifall till ANA-nämndens förslag, i 

vilket Per Svenberg instämmer.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutat i enlighet med 

ANA-nämndens förslag.                  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§185 Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst 
inom primärvården 
Diarienummer: RJL 2018/922 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen. 

 

Reservationer  

Mikael Ekvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

Sammanfattning  
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, 

Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen 

inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården: 

 Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade 

digitala vårdtjänst Bra liv nära till att omfatta alla 

vårdvalsenheter inom primärvården.  
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 Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför 

krav på att alla enheter inom primärvården medverkar och 

med resurser bidrar till en gemensam digital vårdtjänst.  

     

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har tidigare föreslagit att 

motionen avslås. Regionstyrelsen har återremitterat motionen med 

motiveringen att motionssvaret behöver uppdateras. Ärendet 

återkommer nu till styrelsen där nämnden föreslår att motionen 

avslås. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-10-15 

 Motionssvar daterat 2019-10-03 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Motionssvar återremiss daterat 2019-09-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-01-17 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-11-20 

 Motionssvar daterat 2018-11-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08 

 Motionsunderlag daterat 2018-09-27 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-04-17 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10 

 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst för 

primärvården 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Malin Wengholm (M) och Samuel Godrén yrkar avslag till 

motionen. 
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Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§186 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- 
och naturbaserad rehabilitering 
Diarienummer: RJL 2019/311 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Avslå första att-satsen 

2. Anse andra och tredje att-satsen besvarade. 

Reservationer  

Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Kim Strand och Bengt-Ove 

Eriksson, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Terapiformer inom 

psykiatri med djur- och naturbaserad rehabilitering: 

 att möjligheten att erbjuda patienter inom Region 

Jönköpings län djur- och naturbaserad rehabilitering 

utreds och stärks 
 

 att Region Jönköpings län söker samarbetspartners på 

området med målet att bli ett föredöme inom djur- och 

naturbaserad rehabilitering 
 

 att naturbruksskolorna involveras i arbetet 

 

FS-nämnden har behandlat motionen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-10-15 

 Motionssvar daterat 2019-10-03 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Motionsunderlag daterat 2019-09-23 
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 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Motionsunderlag daterat 2019-07-15 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 

naturbaserad rehabilitering 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Rachel De Basso yrkar bifall till FS-nämndens förslag, i vilket 

Thomas Bäuml (M) och Samuel Godrén (SD) instämmer. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att avslå 

första att-satsen samt anse andra och tredje att-satsen besvarade. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§187 Utrustning patientövervakning – Länssjukhuset 
Ryhov 
Diarienummer: RJL 2019/1937 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna investering för nytt patientövervakningssystem 

på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 43 

950 000 kronor. 

Sammanfattning  

Inför nyinstallation av patientövervakning i hus D1 på Ryhov 

behöver den gamla utrustningen på Ryhov uppgraderas till samma 

version som kommer att installeras i hus D1. Uppgraderingen är 

nödvändig och bör även göras före installationen i hus D1. För att 

tidsramen för upphandling ska hålla bör beslut om inköp fattas 
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redan under hösten 2019. 

Beslutsunderlag  

 Komplettering till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-15 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-10-15 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-09-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§188 Yttrande över remiss – Santiagokonventionen 
mot organhandel 
Diarienummer: RJL 2019/1741 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

 Ger regionstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att avge 

yttrande i ovan rubricerade remiss. 

  

Sammanfattning 

Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ antogs 

i mars år 2015. Konventionen har tre huvudsyften. Det första är 

att förebygga, förhindra och bekämpa handel med mänskliga 

organ genom att föreskriva att vissa gärningar ska straffbeläggas. 

Det andra är att skydda brottsoffrens rättigheter i fråga om de 

gärningar som straffbeläggs i enlighet med konventionen. 

Slutligen är syftet med konventionen att främja nationellt och 

internationellt samarbete när det gäller insatser mot handel med 

mänskliga organ. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2019-10-08 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2019-10-08 

 Remiss från Socialdepartementet 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsens arbetsutskott  
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 Sign 

 

 

§189 Ägaranvisning och anslag – Almi Jönköping 
Diarienummer: RJL 2019/2039 

 

Inför behandling av ärendet meddelar Per Svenberg jäv och deltar 

således inte i handläggningen av ärendet.  

 

Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande ägaranvisning och förslag till 

finansiering för verksamheten i Almi Företagspartner 

Jönköping AB för 2020. 

 

Sammanfattning  

Almi Företagspartner Jönköping AB ägs av Almi Företagspartner 

Jönköping AB (51%) och av Region Jönköpings län (49%). 

Ägarna tydliggör i ägaranvisning och överenskommelse sina 

gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för 

bolagets verksamhet samt finansiering av verksamheten 2020.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-10-08 

 Tjänsteskrivelse 2019-10-02 

 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB 

med bilaga 

 Överenskommelse mellan ägare om finansiering av 

verksamheten 2020 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret, regional utveckling 

Almi Företagspartner Jönköping AB 

§190 Avtal om hantering av utrangerad utrustning 
Diarienummer: RJL 2019/2326 

 

Inför behandling av ärendet meddelar Mattias Ingesson (KD) jäv 

och deltar således inte i handläggningen av ärendet.  
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Beslut 

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande avtalsförslag mellan Region 

Jönköpings län och Human Bridge avseende utrangerade 

medicinteknisk utrustning. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län saknar ett regelverk kring när 

medicinteknisk utrustning utrangeras i verksamheten och där man 

inte bedömer det möjligt att sälja den vidare. Förslag till reglering 

har tagits fram där utrustning överlämnas till Human Bridge för 

vidare hantering. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01  

 Avtalsförslag mellan Region Jönköpings län och  

Human Bridge 

 Artikellista med exempel på produkter  

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret ekonomi 

Verksamhetsstöd och service stab 

§191 Övriga frågor 
Fråga från Moderaterna, Malin Wengholm och Thomas Bäuml 

kring Region Jönköpings läns deltagande i Politikerforum samt 

Regionledningsseminarium.  

 

Malin Wengholm (M) vill till protokollet ha antecknat att: 

Moderaterna yrkar på att oppositionen ges möjlighet att utse 

ersättare till Politikerforum när mötesdatum krockar och vid 

förhinder.  

 

Ordföranden meddelar att frågan avseende deltagande tas upp på 

kommande sammanträde i arbetsutskottet.  
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§192 Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 15:25.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Or 

Rune Backlund (C) Mikael Ekvall (V) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


