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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 139-159

Tid: 2020-08-18 kl. 11:00-16:45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Närvarande
Beslutande Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf

Malin Wengholm (M) 2:e v ordf
Rune Backlund (C)
Mattias Ingeson (KD)
Rachel De Basso (S)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S), §§ 139-156, §§ 158-159
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Thomas Bäuml (M)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Håkan Nyborg Karlsson (SD)
Håkan Sandgren (S), ersätter Maria Frisk (KD)
Mikael Ekvall (V), via länk
Pernilla Mårtensson (KD), § 157 ersätter Per Svenberg

Ersättare Pernilla Mårtensson (KD) §§ 139-156, §§ 158-159
Carina Stende (S) §§ 139-148
Sara Wallby (BA)
Anders Gustafsson (SD)
Carl-Johan Lundberg (M)
Dan Sylvebo (M)
Nena Stamenkovic (S)

Övriga Jane Ydman, regiondirektör
Siv Kullberg, kanslidirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§ 139-144
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör tom §§ 139-144
Lars Wallström, controller § 145
Simon Harrius, fastighetsförvaltare § 148
Klas Melman, byggprojektledare, § 148
Charlie Drab, tågchef, § 148
Lena Strand, koordinator

Justering

Sekreterare
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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 139-159

Tid: 2020-08-18 kl. 11:00-16:45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Ordförande

Siv Kullberg

Justerare

Marcus Eskdahl

Martin Nedergaard-Hansen

Håkan Karlsson Nyborg

Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 139

Upprop
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 140

Val av protokollsjusterare
Till att med ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Nedergaard-
Hansen (BA) samt Håkan Karlsson Nyborg (SD).

Beslutets antal sidor
1
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Regionstyrelsen §§ 139-159

Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 141

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 
Malin Wengholm (M) yrkar på att få väcka ett initiativärende i enlighet med 
kommunallagens 4:e kapitel, §20, se bilaga 1. 

Till Malin Wengholms begäran yrkar Samuel Godrén (SD) bifall. 

Ordföranden meddelar att Malin Wengholm får lyfta detta som en övrig 
fråga till dagordningen. 

Malin Wengholm vidhåller sitt yrkande om att få väcka ett initiativärende. 

Beslutsgång
På ordförandes fråga avslår regionstyrelsen Malin Wengholms yrkande om 
att få väcka ett initiativärende. Ordföranden betonar åter igen möjligheten 
att Malin Wengholm kan ställa en övrig fråga, då process för hantering av 
initiativärende inte finns med i arbetsordning för styrelsen. 

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 142

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 143

Aktuell information
Regiondirektören informerar om följande: 

 Remiss: Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärden – 
SOU 2020:8. Går övergripande igenom remissens innehåll och 
refererar till Sveriges Kommuner och Regioners – SKR:s yttrande 
över remissen. 

 Studiebesök i verksamheten inom hälso- och sjukvård kommer åter 
att möjliggöras för förtroendevalda

Hälso- och sjukvårdsdirektör, regional utvecklingsdirektör samt 
kommunikationsdirektör besvarar frågor som uppkommit i samband med 
pandemin. 

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 144

Månadsrapport
T f ekonomidirektör redovisar månadsrapport.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-08-18 kl. 11:00
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 145

Från Årshjulet: Intern kontroll - delrapport
Redovisning avseende genomförda kontrollmoment under 2020. 

Följande kontrollmoment är genomförda: 
 Attest av löneutbetalningar
 Besluts- och genomförandeprocess av större investeringar
 Affärer och transaktioner inom rörelsekapitalförvaltningen

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 146

Anmälan av delegationsbeslut 2020 Regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2020/182

Anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 147

Anmälan av informationshandlingar 2020 
Regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2020/181

Anmäls och läggs till handlingarna

Beslutets antal sidor
1
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum
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§ 148

Information inför beslut 
Diarienummer: RJL 2019/1960

Information ges inför beslut i ärendet om byggnation av ny tågdepå i 
Nässjö. 

Beslutets antal sidor
1
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Regionstyrelsen §§ 139-159

Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 149

Byggnation av tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1960

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att: 

 Byggnation av tågdepå på del av fastigheten Nässjö (Nässjö 13:2) 
godkänns till en maximal utgift om 722 200 000 kronor. 

 Byggnationen sker i av Region Jönköpings län helägt bolag. 
 Bolaget får uppta lån upp till max 722 200 000 kronor med 

borgensåtagande från Region Jönköpings län. 
 Bolaget ingår arrendeavtal med Trafikverket avseende del av 

fastigheten Nässjö (Nässjö 13:2) om 50 år. 
 Bolaget ingår genomförandeavtal med Trafikverket avseende 

spårväxel till depån samt reglering av vissa markfrågor. 

Regionstyrelsen 
 Godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län 

och bolaget avseende tågdepå i Nässjö. 
 Godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län 

och det trafikföretag som antas i upphandlingen av Krösatågstrafik. 
 Ger bolagsstyrelsen i uppdrag att se över dimensioneringen av 

verkstadsspår och uppställningsplatser för tågfordon i den fortsatta 
projekteringen av ny tågdepå i Nässjö. 

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att 
under en tid på mellan fem och tio år hyra ut eventuell överkapacitet. 

 Tillser att Nämnden för trafik, infrastruktur och miljös synpunkter av 
tågdepåns byggnation skickas vidare till bolagsstyrelsen för 
beaktande i den vidare processen. 

 Tillser att bolagsstyrelsen återrapporterar till regionstyrelsen.

Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig till 
förmån för egna yrkanden i ärendet. 

Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för de yrkanden som man instämt i.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 139-159

Tid: 2020-08-18 kl. 11:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Sammanfattning 
Tågen i Krösatågssystemet kommer att bytas ut i enlighet med tidigare 
beslut och de första leveranserna sker under 2023, de nya tågen kan inte 
underhållas i befintlig depå. En förstudie har gjorts för byggnation av ny 
tågdepå i Nässjö. Den föreslagna tågdepåns omfattning har kapacitet för 
fordonsunderhåll med en utbyggd trafik jämfört med dagens. Tågdepån 
byggs på mark som arrenderas under 50 år av Trafikverket.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-18 samt information vid 

dagens sammanträde 
 Information 2020-06-15, se bildspel: Klas Melman, Simon Harrius 

samt Carl-Johan Sjöberg
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05
 Bilaga 1 – Processen 2017 – maj 2020
 Förstudierapport Tågdepå Nässjö daterad 2020-03-02
 PM 1 – bilaga till förstudie
 Arrendeavtal med Trafikverket
 Karta över markområde som arrenderas under byggtiden (3 år)
 Medfinansieringsavtal med Trafikverket
 Hyresavtal förstahandsavtal mellan RJL tågdepån Nässjö AB och 

Region Jönköpings län
 Hyresavtal andrahandsavtal mellan Region Jönköpings län och 

trafikföretaget
 Överenskommelse med Region Kronoberg om Krösatågsystemet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: Moderaterna yrkar med instämmande av Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna på att ärendet om byggnation av tågdepå i Nässjö 
återremitteras med anledning av att det saknas beslutat ägardirektiv för 
bolaget samt att en investering av denna dignitet bör hanteras i ordinarie 
budgetprocess.

I ovanstående yrkande instämmer Sverigedemokraterna genom Samuel 
Godrén samt Vänsterpartiet genom Mikael Ekvall. 

Per Svenberg (S), Jimmy Ekström (L), Martin Nedergaard-Hansen (BA), 
Sibylla Jämting (MP) bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Rune Backlund (C) samt Mattias Ingesson (KD) bifaller även de 
arbetsutskottets förslag samt yrkar avslag på återremiss. 

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar vilka yrkande som lagts i ärendet. 
På fråga från ordföranden beslutar regionstyrelsen att ärendet avgörs idag.
Regionstyrelsen beslutar även i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor
3

16



PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 139-159
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§ 150

Från årshjulet: Rapport från Jämställdhetsrådet, 
Integrationsrådet samt Klimatrådet  
Region Jönköpings län ingår i ovan rubricerade råd som koordineras av 
Länsstyrelsen. Rapport av regionens företrädare i råden ges vid dagens 
sammanträde enligt följande: 

 Jämställdhetsrådet – Jimmy Ekström (L)
 Integrationsrådet – Sibylla Jämting (MP)
 Klimatrådet – Marcus Eskdahl (S)

Beslutets antal sidor
1
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§ 151

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000

Beslut 
Regionfullmäktige föreslås

 Avslå motionen, samt notera det medskick som nämnden för 
folkhälsa och sjukvård lämnat: 
Nämnden ser det arbete som bedrivs som viktigt och att vi stöttar 
verksamheten i deras arbete att minska de uteblivna besöken med 
modern teknik som sms, likväl jobbar med motivering att komma på 
inbokade tider genom t.ex. personliga samtal.

Reservationer
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Samuel Godrén, Anne Karlsson och Maria Högberg, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen att:

 Utreda möjligheterna att införa nya rutiner för att minska 
kostnaderna som uppstår vid uteblivna vårdbesök.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2020-05-25
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-04-27
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-09-19
 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till motionen. 

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till nämndens förslag och avslag på Samuel 
Godréns yrkande. Yrkar även bifall till det medskick som nämnden gjort i 
motionssvaret. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionstyrelsen beslutar i enlighet med Rachel De Bassos yrkanden.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor
2
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§ 152

Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
Diarienummer: RJL 2019/2562

Beslut 
Regionfullmäktige föreslås

 Avslå motionen.

Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Carl-Johan Lundberg och Carina Källman, Moderaterna föreslår i motionen 
Upplys om vårdens verkliga kostnader:

 Att utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig 
kostnad på kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård 

 Att utreda förutsättningar att ta fram en kampanj för tryck och video 
som syftar till att upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i 
press

 Att regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som 
missas mest

 Att följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som 
behöver upplysas.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2020-05-25
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-05-04
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-11-21
 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar i enlighet med nämndens förslag om avslag. 

Thomas Bäuml (M) yrkar på att motionen ska anses besvarad med följande 
medskick till protokollet: Motionen talar om att upplysa om vårdens 
kostnader och vi rekommenderar regionledningen att ta fram en lista 
årligen som visar verkliga kostnader för olika behandlingar/besök inom 
vården där så är görligt och att denna information sprids på lämpligt sätt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag till beslut om 
avslag. 

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Beslutets antal sidor
2
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§ 153

Avsiktsförklaring och överenskommelse med Region 
Kronoberg om ny tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1968

Beslut 
Regionfullmäktige föreslås

 Godkänna föreliggande avsiktsförklaring och överenskommelse om 
tågdepå med Region Kronoberg.

Reservationer
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig till 
förmån för egna yrkanden i ärendet. 

Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för de yrkanden som man instämt i.

Sammanfattning 
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i 
Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för 
Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka 
förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. Genom föreliggande 
skrivelse förklarar parterna sin avsikt att etablera en depå i Nässjö.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-19
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-05
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-24
 Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om 

fastighetsförvärv/arrende RJL 2019/1968
 Protokollsutdrag Region Kronoberg 2020-03-04 Avsiktsförklaring 

om depå, samt överenskommelse om fastighetsförvärv och arrende  
(20RGK433)
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: Moderaterna yrkar med instämmande av Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna på att ärendet om byggnation av tågdepå i Nässjö 
återremitteras med anledning av att det saknas beslutat ägardirektiv för 
bolaget samt att en investering av denna dignitet bör hanteras i ordinarie 
budgetprocess.

I ovanstående yrkande instämmer Sverigedemokraterna genom 
Håkan Karlsson Nyborg (SD). 

Rune Backlund (C)yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 
återremiss. I yrkandet instämmer Per Svenberg (S). 

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar vilka yrkande som lagts i ärendet. 
På fråga från ordföranden beslutar regionstyrelsen att ärendet avgörs idag.
Regionstyrelsen beslutar även i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor
2
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§ 154

Överenskommelse avseende ökad nationell testning 
för covid-19, 2020
Diarienummer: RJL 2020/1455

Beslut 
Regionfullmäktige föreslås besluta att  

 Egenavgiften för serologisk provtagning avseende covid-19 ska vara 
200 kronor.

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner - SKR har gett ut en rekommendation om 
nivå på egenavgift för serologisk provtagning avseende covid-19.
Region Jönköpings län föreslås följa denna rekommendation.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-03 
 Ordförandebeslut daterat 2020-06-17
 Överenskommelse om ökad testning samt meddelande från styrelsen 

i SKR om överenskommelsen.

Beslutsgång
Regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor
1
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§ 155

Tillägg till ombyggnad för MR 3-Tesla 
Höglandssjukhuset
Diarienummer: RJL 2020/1330

Beslut 
Regionfullmäktige föreslås 

 Godkänna utökad investeringsbudget för ombyggnad för MR 3-
Tesla på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 
4 200 000 kronor. 

Reservationer
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, Sverigedemokraterna till 
förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-02 för en ombyggnad för MR 3-Tesla 
till en kostnad på maximalt 30 100 000 kronor. Regionfastigheter har efter 
beslutet projekterat fram handlingar för ombyggnaden. Efter inkomna anbud 
görs bedömningen att investeringsbudgeten behöver höjas med 4 200 000 
kronor. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-12
 Information 2020-06-15 – Tomas Svärd, regionfastigheter 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar på återremiss av ärendet med 
motivering att det tillkommit ytterligare kostnader.

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar vilka yrkande som lagts i ärendet. 

På fråga från ordföranden beslutar regionstyrelsen att ärendet avgörs idag.
Regionstyrelsen beslutar även i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
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Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor
2
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§ 156

Delårsrapport, regionstyrelsens uppföljning av 
nämndernas behandling
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut 
Regionstyrelsen

 Tar del av, noterar och lägger nämndernas delårsrapport 1 för 2020.

Reservation
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

I ovanstående yrkande instämmer Mikael Ekvall, Vänsterpartiet. 

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Delårsrapport 1 behandlas som ett informationsärende på nämnderna då 
ärendet redan har behandlats i regionfullmäktige .

Beslutsunderlag
 Rapport från respektive nämndsordförande vid dagens sammanträde
 Protokollsutdrag från nämnd FS 2020-06-16
 Protokollsutdrag från nämnd TIM 2020-06-16
 Protokollsutdrag från nämnd ANA  2020-06-17
 Delårsrapport april 2020

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering:  Moderaterna yrkar på att ”Delårsrapport, Regionstyrelsens 
uppföljning av nämndernas behandling” återremitteras till respektive 
nämnd med anledning av att det saknas åtgärdsplaner för hur nämnderna 
avser att hantera den bristande måluppfyllelsen.
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I ovanstående yrkande instämmer Vänsterpartiet genom Mikael Ekvall. 

Rachel De Basso (S) yrkar avslag på yrkandet om återremiss. 
I ovanstående yrkande instämmer Sibylla Jämting (MP).

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar vilka yrkande som lagts i ärendet. 
På fråga från ordföranden beslutar regionstyrelsen att ärendet avgörs idag.
Regionstyrelsen beslutar även i enlighet med förslag.  

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård, trafik, infrastruktur och miljö, samt 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionledningskontoret –ekonomi, folkhälsa sjukvård, regional utveckling

Beslutets antal sidor
2
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§ 157

Beslut om bolagsverksamhet 2019 varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet
Diarienummer: RJL 2020/1404

Vid ärendets behandling anmäler Per Svenberg jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslut 
Regionstyrelsen  

 Bedömer att verksamheten i bolagen Smålands Turism AB, 
Bostadsbyggen AB, TvNo AB och Almi företagspartner Jönköping 
AB som bedrivits under 2019 varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

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

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05

Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi 

Beslutets antal sidor
1
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§ 158

Granskning av årsredovisning 2019
Diarienummer: RJL 2020/814

Beslut 
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för 
2019. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad 
i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. 
Revisionen lämnar två rekommendation med anledning av genomförd 
granskning.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-09 
 Granskning av årsredovisning pwc daterad 2020-03-27
 Missiv regionrevisionen daterad 2020-03-27

Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
Regionrevisionen 
Regionledningskontoret – ekonomi 

Beslutets antal sidor
1
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§ 159

Revision av stiftelser 2019
Diarienummer: RJL 2020/87

Beslut 
Regionstyrelsen

1. Överlämnar för stiftelser med krav på årsredovisning till 
Länsstyrelserna årsredovisningar och revisionsberättelse för år 2019

2. Lägger revisionsberättelse för Region Jönköpings läns 
stiftelseförvaltning till handlingarna 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser. 
Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka13,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-06-15
 Årsredovisningar 2019 

Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen beslutar: 

1. Överlämnar för stiftelser med krav på årsredovisning till 
Länsstyrelserna årsredovisningar och revisionsberättelse för år 2019

2. Lägger revisionsberättelse för Region Jönköpings läns 
stiftelseförvaltning till handlingarna

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi 

Beslutets antal sidor
1
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