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Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Mattias Ingeson 
 
 
 

 Samuel Godrén  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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§ 82  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 83  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Mattias Ingesson (KD) och Samuel Godrén (SD). 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 84  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs enligt utskickat förslag där regionstyrelsen bifaller 
Malin Wengholms (M) yrkande på att ett intiativärende enligt följande läggs 
till dagordningen:  
I det allvarliga läge som råder behöver vi tillsammans ta sommarens och 
höstens utmaningar på allvar och värna vår viktigaste tillgång — regionens 
medarbetare i hälso- och sjukvården.  
Moderaterna yrkar på att regionledningskontoret får i uppdrag att 
skyndsamt utarbeta en skonsammare och mer hållbar lokal modell av 
krisavtalet — innan det är för sent. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 85  
 
Föregående mötesprotokoll 
Noteras och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 86  
 
Budgetarbete Regionstyrelsen 
Genomgång av följande avseende regionstyrelsens budget:  

 Region Jönköpings läns ägande och medlemskap i bolag, 
kommunalförbund och samordningsförbund 

 Pandemibarometern – 5-harm-framework 
 
Diskussion och frågor besvaras. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 87  
 
Aktuell information 
Regiondirektör informerar om:  

 Ny regional utvecklingsdirektör på plats – Karin Hermansson  
 Folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna råd – information om 

hantering och förhållningssätt inom verksamheten  
 
Ordföranden informerar om:  

 Möte med landshövdingen avseende Handelskammarens 
efterlysning om en regional mötesplats. Regionen och Länsstyrelsen 
kommer att skicka ut en gemensam inbjudan till berörda aktörer i 
länet där tanken är ett forum för dialog avseende utveckling av 
näringslivet i den geografiska regionen.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 88  
 
Information om sommarplanering samt läget kring 
Covid-19 
Information av HR-direktör kring planering och ersättningar sommaren  
2021.  
 
Information av HS-direktör kring nuläge och planering avseende  
Covid-19, se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 89  
 
Rapport från delegationerna 
Rapport från personaldelegationens ordförande Rachel De Basso,  
se bildspel.  
 
Rapport från upphandlingsdelegationens ordförande Jimmy Ekström,  
se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 90  
 
Jämställdhetsråd och Integrationsråd - Socialt råd 
Rapport från bildandet av det gemensamma rådet för Social hållbarhet. 
Jimmy Ekström och Sibylla Jämting informerar om sammanslagningen av 
råden för jämställdhet och integration och bildandet av det nya 
gemensamma rådet.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ Paragraf  
 
Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/99 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 92  
 
Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/100 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 93  
 
Delårsrapporter 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna delårsrapport per april 2021. 
 

Regionstyrelsen beslutar att 
 Regionledningskontoret får i uppdrag att mot bakgrund av 

nämndernas behandling av delårsrapport per april ta fram ett förslag 
på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade 
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till 
Coronapandemin. Förslaget ska redovisas vid regionstyrelsens 
arbetsutskott den 28 juni 2021 för beslut i regionstyrelsen augusti 
2021. Styrelsen noterar att de tre nämnderna påverkas på olika sätt 
av pandemin, både vad gäller kostnader/intäkter och andra mål. 
Sedan pandemin bröt ut har det varit uttalat att extra kostnader pga 
pandemin inte ska vara ett hinder för att förhindra smittspridning, ge 
god vård och stöd till näringslivet.  Det är orimligt att kräva budget i 
balans i nämnderna 2021 när pandemin kraftigt påverkar 
måluppfyllelse. Styrelsen vill dock påpeka att FS och TIM behöver 
se över kostnader/intäkter som inte är relaterade till pandemin och ha 
en plan för hur dessa ska hanteras framöver. 
 

 Noterar inkommen skrivelse från nämnden Trafik, infrastruktur och 
miljö avseende delårsrapport.  

Reservationer 
Reservation Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna till förmån 
för egna yrkanden.  

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. 
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Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämndernas behandling av ärendet, 

FS 2021-06-01, TIM 2021-06-01, ANA 2021-06-02 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24 
 Delårsrapport april 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S), Jimmy Ekström (L) samt Rachel De Basso (S) yrkar 
bifall till föreliggande delårsrapport med koalitionens tillägg.  
 
Malin Wengholm (M) yrkar på att få göra en anteckning till protokollet 
samt tilläggsyrkanden som avser:  

 Uppskjuten vård 
 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic 
 Akutsjukhusens uppdrag  

Framför i övrigt att Moderaterna inte ställer sig bakom TIM:skrivelse. 
Protokollsanteckning samt yrkanden i sin helhet enligt bilaga.  
 
Samuel Godrén (SD) vill göra en anteckning till protokollet enligt bilaga.  
Framför i övrigt att Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom TIM:s 
skrivelse.  

Beslutsgång 
På fråga finner ordföranden att regionstyrelsen bifaller delårsrapport 1 med 
koalitionens tillägg.  
 
På fråga om bifall eller avslag till Moderaternas tilläggsyrkanden om: 

 Uppskjuten vård 
 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic 
 Akutsjukhusens uppdrag  

finner ordföranden att samtliga yrkanden avslås.  
 
Bifaller protokollsanteckningar från Moderaterna och Sverigedemokraterna.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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§ 94  
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Diarienummer: RJL 2019/2969 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 
 Fastställa regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2035, med 

följande tillägg, ändringar och kompletteringar: 
 

1. Missiv daterat 2021-06-08 med inriktningar som ska arbetas in i 
trafikförsörjningsprogrammet efter beslut i regionfullmäktige  
 

2. Förordet kompletteras med följande text: Strävan mot ett hållbart 
samhälle gör att kollektivtrafiken måste öka sin attraktionskraft hos 
länets invånare genom att erbjuda ett attraktivt utbud av hållbara 
resmöjligheter för länets invånare. Detta kan ske genom att 
kollektivtrafikens olika transportslag alltid försöker ligga i framkant 
vad gäller hållbara drivmedel och energieffektiva transporter. 
Omfattande marknadsföring och därigenom beteendeförändringar 
behövs för att öka andelen av resenärer som väljer att åka kollektivt.  

 
3. Stryka andra stycket 3.2.2 då resurser kan läggas på ombord 

personal som kan ägna mer tid åt resenärerna.  
 

4. Stryka första meningen i femte stycket 5.2.3 Jönköpings län har en 
stor landsbygd med en tydlig urbanisering till städerna.  

 
5. Under 5.3.1 byta ut sjätte stycket mot följande nytt stycke: 

Önskemålet om snabbhet och gena resvägar kan skapa konflikt med 
mindre orters behov av turtrafik. Här bör en lämplig avvägning göras 
mellan behovet av korta restider mellan de större orterna och tillgång 
till kollektivtrafik med acceptabel turtäthet även för mindre orter. 
För vissa små orter med litet befolkningsunderlag samt boende på 
landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark 
trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik (eller närtrafik) vara en 
lösning.  
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6. Längst ner efter turutbud/vardagar under 5.3.5 kompletteras med 
följande text: Då marknadsandelen av motoriserade resor förväntas 
höjas från 16% (basår 2018) till 25% år 2035 kommer med stor 
sannolikhet resandeökningen komma i de tidslägen där 
kollektivtrafiken redan idag har kapacitetsproblem. Detta innebär att 
antalet fordon ökar utan att för den skull turutbudet ökar. Även 
storleken på fordonen kommer att öka vilket kan ge en 
kostnadsökning för varje nytillkommande resenär.  

 
7. Beskrivningen av linjenätet i kartbilden på sidan 41 komplettera med 

sträckan Göteborg/Borås/Jönköping utifrån utbyggnad av bl.a. nya 
stambanor.  

 
8. Tredje stycket under 8 Ekonomi första meningen ”En grov 

uppskattning” ändras till ”En genomsnittlig bedömning”, samt att 
  

9. En inriktning införlivas i trafikförsörjningsplanen med syfte att öka 
medborgarnas möjlighet till kollektivtrafik även i gles- och 
landsbygd. Inriktningen ska innehålla en kombination av anropsstyrd 
kollektivtrafik och linjetrafik. Men även nya intressanta lösningar så 
som exempelvis byabussar ska beaktas. Ett framtidsinriktat och 
strategiskt arbetssätt är helt nödvändigt för att realisera inriktningen. 

Reservationer 
Reservation Mikael Ekvall (V) till förmån för egna yrkanden.  
Reservation Sibylla Jämting (MP) till förmån för egna yrkanden samt de 
man instämt i.  

Sammanfattning  
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
som  ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som 
ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram (TFP). 
Programmet revideras en gång per mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2021-05-04 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-20 
 Missiv daterad 2021-04-08 
 Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
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 Inkomna remissyttranden 
 Remissversion - regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till program 
med de kompletteringar som nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
gjort samt missiv daterat 2021-06-08.  
 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets bakgrundsskrivning,  
se bilaga med följande yrkanden i ärendet lydande: 
att en inriktning införlivas i trafikförsörjningsplanen med syfte att öka 
medborgarnas möjlighet till kollektivtrafik även i gles- och landsbygd. 
Inriktningen ska innehålla en kombination av anropsstyrd kollektivtrafik 
och linjetrafik. Men även nya intressanta lösningar så som exempelvis 
byabussar ska beaktas. Ett framtidsinriktat och strategiskt arbetssätt är helt 
nödvändigt för att realisera inriktningen. 
att Trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på nolltaxa 2035. 
att Trafikförsörjningsprogrammet inte skall ha ett angivet subventionsmål.  
att Trafikförsörjningsprogrammet ska ha ett långsiktigt mål att driva 
kollektivtrafiken i egen regi samt gemensamt med andra regioner 
 
Sibylla Jämting (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag till program. 
Yrkar på en strykning i missiv daterat 2021-06-08 följande mening:  
Fokus på ekonomisk uppföljning måste ske varför skattefinansieringsgrad 
bör återintroduceras i programmet. En rimlig målsättning är högst 60 % 
skattefinansieringsgrad år 2035. 
Instämmer även i Vänsterpartiets första och tredje yrkande.  
 
Samuel Godrén (SD) yrkar på en återremiss, se bilaga.   
 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till missiv daterat 2021-06-08 samt yrkar 
bifall till Vänsterpartiets första yrkande.  
 
För bifall till Vänsterpartiets första yrkande instämmer även ordförande,  
Mattias Ingesson (KD) samt Marcus Eskdahl (S).  
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall till föreliggande förslag inkl 
missiv samt till Vänsterpartiets första yrkande.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.  
 
Regionstyrelsen beslutar bifalla föreliggande förslag till program inklusive 
missiv daterat 2021-06-08 samt Vänsterpartiets första yrkande.  
 
Ordföranden finner att regionstyrelsen avslår Vänsterpartiets andra yrkande, 
avslår även det tredje yrkandet i vilket Miljöpartiet instämt, avslår slutligen 
det fjärde yrkandet.  
 
Ordföranden finner även att Miljöpartiets förslag till strykning av mening i 
missivet avslås.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
3
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§ 95  
 
Tillägg till arbetsordning 
Diarienummer: RJL 2021/1068 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa föreliggande förslag till hantering av initiativärenden att 
läggas till i gällande arbetsordning för styrelse och nämnder. 

Sammanfattning  
Initiativrätten finns idag inte med i den arbetsordning som beslutades för 
gällande mandatperiod. Efter beslut i Förvaltningsrätten om ledamots rätt att 
lyfta initiativärenden har regionstyrelsen beslutat att lägga till detta i 
arbetsordning för styrelse och nämnder.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Tjänsteskrivelse inkl förslag till hantering 2021-05-17 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-11 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med 
instämmande av Samuel Godrén (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 96  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner. 
Diarienummer: RJL 2021/1069 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 97  
 
Biogas Research Center 
Diarienummer: RJL 2018/2503 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner medverkan och medfinansiering i Biogas Research 
Center. 

2. Avsätter årligen 50 000 kronor för den kontanta insatsen samt 
250 000 kronor för Region Jönköpings läns medverkan i form av tid 
under projektperioden 2022-2026. 

3. Finansiering åren 2022-2026 sker genom omdisponering från 
regionstyrelsens anslag för oförutsett  

4. Ärendet anmäls till nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö. 

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

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har sedan 2019 medverkat i Biogas Research Center 
vid Linköpings universitet och erbjudits fortsatt medverkan. Medverkan och 
finansiering regleras i konsortieavtal. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag 2021-05-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 
 Programbeskrivning för nya Biogas Research Center 
 Letter of Intent nya Biogas Research Center 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar för Moderaterna avslag med hänvisning till att 
regionala forskningsanslag bör prioriteras till vår egen verksamhet och 
högskola. 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Samuel Godrén (SD) yrkar avslag med följande motivering:  
Sverigedemokraterna anser att denna forskning främst ska finansieras av 
staten och de privata aktörer som sedan kommer dra ekonomisk nytta av 
den färdiga produkten.  
 
Jimmy Ekström (L) och Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag och avslag på yrkanden från Moderaterna och Sverigedemokraterna.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot ovanstående 
yrkanden och finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag och 
avslår yrkanden från Moderaterna och Sverigedemokraterna.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regional utveckling  
Verksamhetsstöd och service – miljö  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 98  
 
Initiativärende översänt för beredning från RS 
Diarienummer: RJL Dnr 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Avslår initiativärendet.  

Reservationer 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. I detta instämmer samtliga ledamöter 
från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.  

Sammanfattning  
Vid dagens sammanträde information och behandling av intiativärende som 
behandlades av regionstyrelsen 2021-05-11.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25  
 Information vid dagens sammanträde, se bildspel 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-21 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till intiativärendet med instämmande av 
Håkan Nyborg Karlsson, (SD) samt Mikael Ekvall (V).  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på avslag mot bifall och finner att 
regionstyrelsen avslår initiativärendet.  
 
Omröstning begärs där följande ledamöter röstar för JA för avslag:  
Pontus Lundgren, Martin Nedergaard-Hansen, Sibylla Jämting, Jimmy 
Ekström, Per Svenberg, Rachel De Basso, Mattias Ingesson, Håkan 
Sandgren, Marcus Eskdahl och Maria Frisk.  
 
Följande ledamöter röstar NEJ för bifall: Håkan Nyborg Karlsson, Samuel 
Godrén, Thomas Bäuml, Mikael Ekvall och Malin Wengholm.  
 
Regionstyrelsen avslår initiativärendet.  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 99  
 
Remiss -   Struktur för ökad motståndskraft 
Diarienummer: RJL 2021/507 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Justitiedepartementet 
med följande tillägg i yttrandet -” förutsätter att 
finansieringsprincipen gäller”. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Struktur för utökad motståndskraft, slutbetänkande av utredningen 
om civilt försvar SOU 2021:25.  
 
I stora delar tillstyrker Region Jönköpings län de förändringar som 
utredningen föreslår. Uppfattningen är dock att förslagen är genomarbetade 
på nationell nivå men för kommuner och regioner behöver vissa delar 
utredas vidare, det gäller till exempel lagstiftningen om kommuner och 
regioners beredskap.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19 
 Förslag till yttrande daterad 2021-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag med föreslaget tillägg från 
arbetsutskottet lydande ” förutsätter att finansieringsprincipen gäller”. 

Beslutsgång 
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet  
Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård/beredskap 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 100  
 
Inbjudan att underteckna Deklaration för en stark 
demokrati 
Diarienummer: RJL 2021/924 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Skriver under deklarationen för en stark demokrati för Region 
Jönköpings län samt att, 

2. Under år 2021, och fortsatt över tid, aktivt verkar för och ställer sig 
bakom deklarationens innehåll genom de åtaganden som avges och 
de aktiviteter som redan planerats och som kommer att planeras.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
tilläggsyrkande med instämmande av Sverigedemokraterna. 

Sammanfattning  
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 
planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för 
en stark demokrati. Region Jönköpings län avser att skriva under 
deklarationen för en stark demokrati samt att under år 2021 men även 
fortlöpande ha aktiviteter både internt för organisationen men även externt 
till medborgare.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18 
 Underlag ”Vår demokrati”  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar på följande tillägg: 

 Internt: Regionledningskontoret får i uppdrag att säkra att det inom 
förvaltningen finns tjänstemän specialiserade på frågor om bl.a. 
barn- och tvångsäktenskap och könsstympning och tillkännager detta 
för regionstyrelsen.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Externt: Regionledningskontoret får i uppdrag att öka samverkan 
mellan olika myndigheter, institutioner och förvaltningar för att främja 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för 
regionstyrelsen.  
Se bilaga med medskick och yrkande i sin helhet. 

 
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna yrkar bifall till föreliggande förslag 
samt instämmer i Moderaternas tilläggsyrkande. 
 
Rachel De Basso (S) och Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till föreliggande 
förslag och avslag på Moderaternas tilläggsyrkande.  
 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifaller regionstyrelsen föreliggande förslag samt  
avslår Moderaternas tilläggsyrkanden, i vilket Sverigedemokraterna  
instämt i.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli, regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 101  
 
Årsredovisning stiftelser 
Diarienummer: RJL 2021/138 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Överlämnar för stiftelser med krav på årsredovisning till 
Länsstyrelserna årsredovisningar och revisionsberättelse för år 
2020. 

2. Lägger revisionsberättelse för regionens stiftelseförvaltning till 
handlingarna 

Sammanfattning  
Regionen förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser (bilaga). Det 
samlade stiftelsekapitalet uppgår till ca.13,1 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Årsredovisningar 2020 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 102  
 
Delårsrapporter 2021 för regionstyrelsens områden 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Noterar delårsrapport från verksamhetsområden och lägger detta till 
handlingarna. 

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

Sammanfattning  
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en 
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för 
den samlade delårsrapporten efter april som regionstyrelsen lämnar 
tillregionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden 
inom styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information. 
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära 
funktiondelges även nämnderna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2021-05-24 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till Moderaternas tilläggsyrkanden 
avseende:  

 Uppskjuten vård 
 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic 
 Akutsjukhusens uppdrag  

Yrkanden i sin helhet, se bilaga.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen avslår Moderaternas 
tilläggsyrkanden. 
Beslutar att notera delårsrapport från verksamhetsområden och lägger detta 
till handlingarna. 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  

Beslutets antal sidor 
2



PROTOKOLL 

Regionstyrelsen §§ 82-103 

Tid: 2021-06-08 kl. 10:00 

Plats: Digitalt sammanträde 

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur 

§ 103

Övriga frågor
Ordföranden lyfter fråga om godkännande av att Malin Wengholms (M) 
initiativärende får väckas.  

Initiativärende lydande: I det allvarliga läge som råder behöver vi 
tillsammans ta sommarens och höstens utmaningar på allvar och värna vår 
viktigaste tillgång — regionens medarbetare i hälso- och sjukvården.  
Moderaterna yrkar på att regionledningskontoret får i uppdrag att 
skyndsamt utarbeta en skonsammare och mer hållbar lokal modell av 
krisavtalet — innan det är för sent. 

Regionstyrelsen godkänner att ärendet får väckas och skickas till 
arbetsutskottet för beredning.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott  
Regionledningskontoret – kansli, HR 

Beslutets antal sidor 
1
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Bilaga 1 


 


Återremissyrkanden ärende 13 Trafikförsörjningsprogrammet 
 
 
Målet med antalet resor ska tas bort.  
Det räcker att sätta upp ett mål av marknadsandelen av motoriserade trafikslag. Det 
absoluta antalet resor bör inte vara ett mål i sig då det ju enbart är en konsekvens av 
om marknadsandelsmålet uppnås eller ej. Det är snarare en prognos och inte ett mål 
och det finns inget värde i sig med högt antal transporter. Speciellt i dessa 
pandemitider då många förändrat sina resandevanor så finns det all anledning att 
inte fokusera på absoluta tal. 
 
Målsättning att nå en högre egenfinansiering ska inkluderas i programmet.  
Över de senaste åren har graden av skattefinansiering gravis ökat och det är därför 
viktigt att mål kring nivå tydliggörs i programmet.  
 
Det ska introduceras ett effektivitetsmått på Länstrafikens verksamhet.  
Det saknas mål om att organisationen ska använda skattemedel där de gör störst 
nytta för så många invånare som möjligt, samt att tillskott ska nyttjas på ett 
rationellare och effektivare sätt. Som det nu är utökas budgeten varje år kopplat till 
de högre ambitionsnivåerna och till den växande befolkningen utan någon hänsyn till 
kostnadseffektivitet.  
 
Moderaterna yrkar på återremiss av trafikförsörjningsprogrammet med 
anledning av ovanstående.   
 
 
 


Per-Allan Axén 
För Moderaterna, TIM 







Bilaga 2 
 


 


 


 


TIM 2021-05-04 


 


Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021- 2035 


 


Sverigedemokraterna yrkar återremiss med följande medskick: 


Principen att hela Sverige skall leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. I programmet 


finns sex högt satta mål för kollektivtrafiken som kommer att kräva stora ekonomiska tillskott 


för att ha en chans att införlivas. Vi föredrar istället satsningar inom folkhälsa, -sjukvård. 


 


För att nå målen om ökat resande och högre marknadsandelar kan landsbygden hamna i 


underläge då befolkningsunderlaget är lägre, medan satsningar i stadstrafik istället har större 


potential att ge fler resande och på det viset kan gynnas. 


Vi föreslår därför att målen om marknadsandel och resandemål tas bort. Istället bör fokuseras 


på Nåbarhet, Kundnöjdhet/kvalitet och Tillgänglighet. 


 Vi tycker även självfinansieringsgraden bör finnas med bland dessa mål. 


 Nåbarhet 


 Kundnöjdhet/kvalitet 


 Tillgänglighet 


 Självfinansieringsgrad 


 Miljö/hållbart samhälle 


 


Vi anser inte programmet ska förutsätta att en ny höghastighetsbana är på plats 2035 då 


osäkerheten är stor. Vår inriktning är att höghastighetsbanan är orimligt dyr och föredrar 


istället att lägga resurser på uppgradering av befintliga banor. Vi skulle även vilja ha med en 


prioritering av en järnvägsförbindelse mellan Göteborg-Jönköping-Nässjö i programmet. 


 


Bland trender och nya resandemönster som beskrivs i programmet finns endast faktorer som 


förutspår ett ökat antal resande. Vi vill ha en beskrivning av att alltfler arbetar hemifrån vilket 


kan betyda ett lägre antal resande, vilket varit en tydlig trend senaste året. En del talar 


dessutom för att detta är en delvis bestående trend.  


 


 







Bilaga 2 
 


 


Vi vill på sikt ha en utbyggd närtrafik på landsbygden där invånare som saknar bil kan ta sig 


till skola och arbete. Gymnasieelever blir ibland strandsatta då kommunens ansvar för 


skolskjuts enbart sträcker sig till grundskolan. Vårt syfte är att de utan bil ska kunna ta sig till 


en större tätort, även för arbete eller skola. Invånare på landsbygden kan ges möjlighet att 


anmäla sitt behov med några månaders framförhållning varefter trafiken kan planeras 


upphandlas av mindre aktörer, exempelvis lokala taxiföretag med kortare genomförandetider. 


Det finns ingen anledning att köra fullstora bussar på landsbygden som man gör idag.  


 


I programmet beskrivs att en av framgångsfaktorerna för att öka antalet resande i 


kollektivtrafiken är ”tillgång och prissättning av parkeringsplatser”. Vi anser inte att man ska 


överväga höjda P-avgifter och färre parkeringsplatser för att få fler resenärer till 


kollektivtrafiken.  


Det anges även att regionens personal kan få nyttja restid som arbetstid för att öka 


kollektivtrafikens marknadsandel. Detta kan vi inte ställa oss bakom eftersom det ger 


ojämlika förutsättningar beroende på var i länet man bor. 


 


Målet på Kundnöjdhet/kvalitet för resenärer bör höjas till från 70 % till 80 %.  


Målet på allmänhetens nöjdhet bör tas bort då det är svårt att påverka och bygger på generella 


åsikter ofta utan egna erfarenheter. 


Målet på skattesubventionsgrad bör ligga på 50 %. 


 


För Sverigedemokraterna  


Anders Gustafsson        Robert Andersson 







Bilaga 3 
 


 


 


Trafikförsörjningsprogram 2021-2035 
Det är grundläggande att kollektivtrafiken fungerar både i stad och på landsbygden. Människor skall 


kunna ta sig till sina arbetsplatser med hjälp av kollektivtrafiken. Vänsterpartiet anser att det måste 


finns en tydlig strategi för hur människor som bor på mindre orter skall kunna få sitt behov av 


kollektivtrafik tillgodosett. Det är viktigt dels för den enskilda människan men också för de små 


samhällenas möjlighet till överlevnad och utveckling.  


 


Vidare anser Vänsterpartiet att kollektivtrafiken på sikt skall omfattas av nolltxa. Med anledning av 


det finns det skrivningar i försörjningsprogrammet om biljettpriser och dylikt där vi inte delar den 


uppfattning som finns i det nuvarande förslaget. I övrigt anser Vänsterpartiet att programmet 


innehåller många viktiga aspekter. 


 


Vänsterpartiet yrkar på att ärendet återremitteras.  


 


Motivering: Vi vill att en strategi för hur människor på mindre orter ska kunna få sitt behov 


av kollektivtrafik tillgodosett läggs till i trafikförsörjningsprogrammet. Dessutom vill vi att 


mer neutrala skrivningar om biljetterpriser och subventionering tas fram då vi inte delar 


samma subventionsmål som övriga partier, nolltaxa är vårat långsiktiga mål. 


 


 


 


 







Bilaga 4 
 


Koalitionens förslag till yrkanden i TIM Nämnden för Trafikförsörjningsprogrammet fram 
till 2035:  
 
1.       Förordet kompletteras med följande text: Strävan mot ett hållbart samhälle gör att 


kollektivtrafiken måste öka sin attraktionskraft hos länets invånare genom att erbjuda 
ett attraktivt utbud av hållbara resmöjligheter för länets invånare. Detta kan ske 
genom att kollektivtrafikens olika transportslag alltid försöker ligga i framkant vad 
gäller hållbara drivmedel och energieffektiva transporter. Omfattande marknadsföring 
och därigenom beteendeförändringar behövs för att öka andelen av resenärer som 
väljer att åka kollektivt.  


  
2.       Stryka andra stycket 3.2.2 då resurser kan läggas på ombord personal som kan ägna 


mer tid åt resenärerna.  
 
3.       Stryka första meningen i femte stycket 5.2.3 Jönköpings län har en stor landsbygd med 


en tydlig urbanisering till städerna.  
 
4.       Under 5.3.1 byta ut sjätte stycket mot följande nytt stycke: Önskemålet om snabbhet 


och gena resvägar kan skapa konflikt med mindre orters behov av turtrafik. Här bör en 
lämplig avvägning göras mellan behovet av korta restider mellan de större orterna och 
tillgång till kollektivtrafik med acceptabel turtäthet även för mindre orter. För vissa 
små orter med litet befolkningsunderlag samt boende på landsbygden som befinner 
sig utanför stråken med mycket stark trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik (eller 
närtrafik) vara en lösning.  


 
5.       Längst ner efter turutbud/vardagar under 5.3.5 kompletteras med följande text: Då 


marknadsandelen av motoriserade resor förväntas höjas från 16% (basår 2018) till 25% 
år 2035 kommer med stor sannolikhet resandeökningen komma i de tidslägen där 
kollektivtrafiken redan idag har kapacitetsproblem. Detta innebär att antalet fordon 
ökar utan att för den skull turutbudet ökar. Även storleken på fordonen kommer att 
öka vilket kan ge en kostnadsökning för varje nytillkommande resenär.  


 
6.        Beskrivningen av linjenätet i kartbilden på sidan 41 komplettera med sträckan 


Göteborg/Borås/Jönköping utifrån utbyggnad av bl.a. nya stambanor.  
 
7.        Tredje stycket under 8 Ekonomi första meningen ”En grov uppskattning” ändras till 


”En genomsnittlig bedömning”. 
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