
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 10 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans
Diarienummer: RJL 2017/2583

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse med en komplettering av yttrandet i 
enlighet med ärendets behandling i TIM. 

Sammanfattning 
Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken. Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter 
från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö besvarat 
revisionens frågor.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-07
 Protokollsutdrag TIM 2017-12-12
 Tjänsteskrivelse 2017-12-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, 

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl hänvisar till det yrkandet som lades vid nämnden 
TIM:s behandling av ärendet, där en komplettering av yttrandet 
bifölls avseende att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en 
reservation inför budget 2017 haft avvikande meningar och 
förslag till lösningar. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Malin Olsson  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 4 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans
Diarienummer: RJL 2017/2583

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken.
Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter från nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö besvarat revisionens frågor.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag TIM 2017-12-12
 Tjänsteskrivelse 2017-12-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, 

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink hänvisar till det yrkandet som lades vid nämnden 
TIM:s behandling av ärendet där en komplettering av  yttrandet 
bifölls avseende att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en 
reservation inför budget 2017 har haft avvikande meningar och 
förslag till lösningar. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö    
§§ 116-127
Tid: 2017-12-12  kl. 13.00-16.25

Plats: Gummifabriken Värnamo

§123 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans 
för kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2017/2583

Beslut 
Nämnden

 överlämnar svar till regionstyrelsen med anledning av 
granskningsrapport.

Sammanfattning 
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans 
för kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av 
synpunkter från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå 
regionfullmäktige ett svar till revisionen. Synpunkter har 
sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, 

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) vill komplettera yttrandet med att 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en reservation inför budget 
2017 har haft avvikande meningar och förslag till lösningar.

Ordföranden tillstyrker att svaret till regionens revisorer 
kompletteras med detta tillägg.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö    
§§ 116-127
Tid: 2017-12-12  kl. 13.00-16.25

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

               Mauno Virta

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2017-12-04 RJL 2017/2583

Regionstyrelsen

Regionrevisionens granskning av 
åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning
Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken. 
Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter från nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö besvarat revisionens frågor.

Information i ärendet
Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken. 
Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter från nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö besvarat revisionens frågor.

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag att bedöma om nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
målet om en självfinansieringsgrad om 50 procent nås.

Revisorernas övergripande bedömning är att nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att målet om en 
självfinansieringsgrad om 50 procent nås. Revisorerna gör bedömningen att 
nämnden framför allt strävar efter att nå målet om ett ökat resande, vilket sker på 
bekostnad av självfinansieringsgradsmålet. Det är framför allt kostnaden för 
tågtrafiken i länet som har ökat de senaste åren, vilket delvis beror på kraftigt 
minskade statsbidrag.

Revisorernas rekommendationer - kommentarer
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten med följande rekommendationer 
vilka kommenteras under respektive punkt nedan.
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Se över de övergripande målen för nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö och säkerställa att målkonflikter inte föreligger
Kollektivtrafikens övergripande mål fastställs av regionfullmäktige i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet revideras ungefär vart fjärde år (en 
gång per mandatperiod). Målkonflikter mellan ekonomiska mål och 
verksamhetsmål, som till exempel ökat resande är inget ovanligt utan förekommer 
i de flesta verksamheter. Det är nämndens uppgift att tillsammans med 
verksamheten hitta en långsiktigt bra balans mellan de olika målen. Inför nästa 
revidering av trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn av målen göras för att 
så långt som möjligt säkerställa att målkonflikter inte föreligger.  

Besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om en 
självfinansieringsgrad ska kunna nås 
Målet om en självfinansieringsgrad om 50 procent fastställdes i samband med att 
trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Vid den tidpunkten bedömdes målet 
rimligt sett ur ett historiskt perspektiv. Under senare tid har förutsättningarna 
förändrats beroende på ändrade ersättningsprinciper för tågunderhåll/hyra, 
minskade statsbidrag, införande av ungdomskort, operatörsbyten och höjda 
banavgifter. Med tanke på att förutsättningarna har förändrats är målet svårt att nå 
i dagsläget då det skulle krävas allt för stora neddragningar i verksamheten, 
alternativt stora prishöjningar som i sin tur skulle inverka negativt på 
resandeutvecklingen. Inför nästa revidering av trafikförsörjningsprogrammet ska 
en översyn göras om självfinansieringsgraden är ett relevant mått och i så fall 
vilket nivå som är rimlig att uppnå på kort och lång sikt.   

Ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans
Det ekonomiska utfallet efter andra tertialet överskrider budget med totalt ca 26,5 
miljoner kronor. I helårsprognosen beräknas utfallet överskrida budget med 32,7 
miljoner kronor.

Under hösten 2017 har följande åtgärder vidtagits:
- Planerade trafikutökningar har skjutits på framtiden.
- Vissa kvälls- och helgturer har dragits in from augusti.
- Marknadsföringsåtgärder/kampanjer har skjutits på framtiden.

Inför 2018 har följande åtgärdsplan tagits fram:
- Linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alternativt körs på uppdrag 
av kommunerna efter årsskiftet.
- Översyn av ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018 kan göras.
- Översyn av utglesning av vissa turer som ej är i pendlingsläge. Åtgärder kan 
tidigast genomföras från och med tidtabellsskiftet i juni 2018.
- Översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss. Åtgärder kan 
tidigast genomföras från och med tidtabellsskiftet i juni 2018.
- Översyn av sträckor med låg beläggning. Åtgärder kan tidigast genomföras från 
och med tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Höjning av biljettpriserna med mer än index inför 2018.
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Med ovanstående genomförda och planerade åtgärder bedöms verksamheten nå en 
budget i balans 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04 
 Missiv samt granskningsrapport från Regionrevisionen inkommet 

2017-09-15. 

Beslut skickas till
Jönköpings Länstrafik – stab
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 123-130
Tid: 2017-12-01 kl. 08.30-10.40

Plats: Regionens hus, sal B

§126 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans 
för kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2017/2583

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 överlämna synpunkter till regionstyrelsen med anledning 
av granskningsrapport.

Sammanfattning 
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans 
för kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av 
synpunkter från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå 
regionfullmäktige ett svar till revisionen. Synpunkter har 
sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, 

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken

Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 123-130
Tid: 2017-12-01 kl. 08.30-10.40

Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2017-11-30 RJL 2017/2583

Granskning av åtgärder för ekonomi i 
balans för kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 överlämnar följande synpunkter till regionstyrelsen med anledning av 
granskningsrapport.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av synpunkter från 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå regionfullmäktige ett svar till 
revisionen. Synpunkter har sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.

Information i ärendet
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag att bedöma om nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
målet om en självfinansieringsgrad om 50% nås.

Revisorernas övergripande bedömning är att nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att målet om en 
självfinansieringsgrad om 50% nås. Revisorerna gör bedömningen att nämnden 
framför allt strävar efter att nå målet om ett ökat resande, vilket sker på bekostnad 
av självfinansieringsgradsmålet. Det är framför allt kostnaden för tågtrafiken i 
länet som har ökat de senaste åren, detta beror delvis på kraftigt minskade 
statsbidrag.

Revisorernas rekommendationer - kommentarer
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten med följande rekommendationer 
vilka kommenteras under respektive punkt nedan.

- se över de övergripande målen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
och säkerställa att målkonflikter inte föreligger
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Kommentar
Kollektivtrafikens övergripande mål fastställs av regionfullmäktige i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet revideras ungefär vart fjärde år (en 
gång per mandatperiod). Målkonflikter mellan ekonomiska mål och 
verksamhetsmål som, t.ex. ökat resande är inget ovanligt utan förekommer i de 
flesta verksamheter. Det är nämndens uppgift att tillsammans med verksamheten 
hitta en långsiktigt bra balans mellan de olika målen. Inför nästa revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn av målen göras för att så lång som 
möjligt säkerställa att målkonflikter inte föreligger.  

- besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om en självfinansieringsgrad 
ska kunna nås 

Kommentar
Målet om en självfinansieringsgrad om 50% fastställdes i samband med att 
trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Vid den tidpunkten bedömdes målet 
som rimligt sett ur ett historiskt perspektiv. Under senare tid har dock 
förutsättningarna förändrats beroende på ändrade ersättningsprinciper för 
tågunderhåll/hyra, minskade statsbidrag, införande av ungdomskort, 
operatörsbyten och höjda banavgifter. Med tanke på att förutsättningarna har 
förändrats känns målet väldigt svårt att nå i dagsläget då det skulle krävas allt för 
stora neddragningar i verksamheten, alternativt stora prishöjningar som i sin tur 
skulle inverka negativt på resandeutvecklingen. Inför nästa revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn göras om huruvida 
självfinansieringsgraden är ett relevant mått och i så fall vilket nivå som är rimlig 
att uppnå på kort och lång sikt.   

- ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans

Kommentar
Det ekonomiska utfallet efter andra tertialet överskrider budget med totalt ca 26,5 
mnkr. Årsprognosen beräknas till -32,7 mnkr.

Under hösten 2017 har följande åtgärder vidtagits:
-Planerade trafikutökningar har skjutits på framtiden.
-Vissa kvälls- och helgturer har dragits in from augusti.
-Marknadsföringsåtgärder/kampanjer har skjutits på framtiden.

Inför 2018 har följande åtgärdsplan tagits fram:
-Linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alt. körs på uppdrag av 
kommunerna efter årsskiftet.
-Översyn av ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018 kan göras.
-Översyn av utglesning av vissa turer som ej är i pendlingsläge. Åtgärder kan 
tidigast genomföras from tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss. Åtgärder kan 
tidigast genomföras from tidtabellsskiftet i juni 2018.
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-Översyn av sträckor med låg beläggning. Åtgärder kan tidigast genomföras from 
tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Höjning av biljettpriserna med mer än index inför 2018.

Med ovanstående gjorda och planerade åtgärder bedöms verksamheten nå en 
budget i balans 2018.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, Granskning av åtgärder för 

ekonomi i balans för kollektivtrafiken

Beslut skickas till
Regionrevisionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Länstrafiken Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter
Box 372 E-post: . Bankgiro: 5216-2849
551 15  Jönköping Hemsida: www.jlt.se Orgnr: 232100-0057

Länstrafiken

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av åtgärder för ekonomi i 
balans för kollektivtrafiken

Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 överlämnar följande synpunkter till regionstyrelsen med anledning av 
granskningsrapport.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av synpunkter från 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå regionfullmäktige ett svar till 
revisionen. Synpunkter har sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.

Information i ärendet 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag att bedöma om nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
målet om en självfinansieringsgrad om 50% nås.

Revisorernas övergripande bedömning är att nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att målet om en 
självfinansieringsgrad om 50% nås. Revisorerna gör bedömningen att nämnden 
framför allt strävar efter att nå målet om ett ökat resande, vilket sker på bekostnad 
av självfinansieringsgradsmålet. Det är framför allt kostnaden för tågtrafiken i 
länet som har ökat de senaste åren, detta beror delvis på kraftigt minskade 
statsbidrag.
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Revisorernas rekommendationer - kommentarer
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten med följande rekommendationer 
vilka kommenteras under respektive punkt nedan.

- se över de övergripande målen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
och säkerställa att målkonflikter inte föreligger

Kommentar
Kollektivtrafikens övergripande mål fastställs av regionfullmäktige i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet revideras ungefär vart fjärde år (en 
gång per mandatperiod). Målkonflikter mellan ekonomiska mål och 
verksamhetsmål som, t.ex. ökat resande är inget ovanligt utan förekommer i de 
flesta verksamheter. Det är nämndens uppgift att tillsammans med verksamheten 
hitta en långsiktigt bra balans mellan de olika målen. Inför nästa revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn av målen göras för att så lång som 
möjligt säkerställa att målkonflikter inte föreligger.  

- besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om en självfinansieringsgrad 
ska kunna nås 

Kommentar
Målet om en självfinansieringsgrad om 50% fastställdes i samband med att 
trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Vid den tidpunkten bedömdes målet 
som rimligt sett ur ett historiskt perspektiv. Under senare tid har dock 
förutsättningarna förändrats beroende på ändrade ersättningsprinciper för 
tågunderhåll/hyra, minskade statsbidrag, införande av ungdomskort, 
operatörsbyten och höjda banavgifter. Med tanke på att förutsättningarna har 
förändrats känns målet väldigt svårt att nå i dagsläget då det skulle krävas allt för 
stora neddragningar i verksamheten, alternativt stora prishöjningar som i sin tur 
skulle inverka negativt på resandeutvecklingen. Inför nästa revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn göras om huruvida 
självfinansieringsgraden är ett relevant mått och i så fall vilket nivå som är rimlig 
att uppnå på kort och lång sikt.   

- ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans

Kommentar
Det ekonomiska utfallet efter andra tertialet överskrider budget med totalt ca 26,5 
mnkr. Årsprognosen beräknas till -32,7 mnkr.

Under hösten 2017 har följande åtgärder vidtagits:
-Planerade trafikutökningar har skjutits på framtiden.
-Vissa kvälls- och helgturer har dragits in from augusti.
-Marknadsföringsåtgärder/kampanjer har skjutits på framtiden.

Inför 2018 har följande åtgärdsplan tagits fram:
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-Linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alt. körs på uppdrag av 
kommunerna efter årsskiftet.
-Översyn av ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018 kan göras.
-Översyn av utglesning av vissa turer som ej är i pendlingsläge. Åtgärder kan 
tidigast genomföras from tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss. Åtgärder kan 
tidigast genomföras from tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Översyn av sträckor med låg beläggning. Åtgärder kan tidigast genomföras from 
tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Höjning av biljettpriserna med mer än index inför 2018.

Med ovanstående gjorda och planerade åtgärder bedöms verksamheten nå en 
budget i balans 2018.
 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, Granskning av åtgärder för 

ekonomi i balans för kollektivtrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid: 2017-10-24, kl 09:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 195 Fördelning av granskningsrapporter 
Granskningsrapporter fördelas enligt följande: 

 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja möjligheterna 
inom området Rätt Använd Kompetens – RAK – Dnr: RJL 
2017/2584 - till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter från 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken – 
Dnr: RJL 2017/2583 - till regionstyrelsen med inhämtande av 
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – Dnr: RJL 2017/2578 
- till regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid: 2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 185 Fördelning av granskningsrapporter 
Beslut 
Regionstyrelsen föreslås remittera inkomna granskningsrapporter 
för besvarande enligt följande: 

1. Granskning av Regionens arbete med att utnyttja 
möjligheterna inom området Rätt Använd Kompetens – 
RAK – till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter 
från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

2. Granskning av åtgärder för eknomi i balans för 
kollektivtrafiken – till regionstyrelsen med inhämtande av 
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och 
miljö

3. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – till 
regionstyrelsen 

Reservation
Sibylla Jämting reserverar sig avseende beslut kring remittering 
av granskning 1 och 2 till förmån för eget förslag att dessa ska gå 
till respektive nämnd. 

Förslag vid sammanträdet 
Överläggning bör genomföras med regionrevisionen kring aktuell 
process för hantering/remittering av granskningar.

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk     
1:e vice ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid: 2017-10-03, kl 09:00-13:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 104-123
Tid: 2017-09-26 kl. 09:00-16:15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

§ 118 Fördelning av inkomna granskningar

Ordföranden redovisar inkomna granskningar från regionrevisionen 
och fördelar dessa enligt följande: 

 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja 
möjligheterna inom området Rätt använd kompetens – RAK. 
Diarienummer: RJL 2017/2584 – till Nämnden Folkhälsa 
och sjukvård och regionstyrelsen 

 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Diarienummer: RJL 2017/2578 – till regionstyrelsen 

 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken 
Diarienummer: RJL 2017/2583 – till Nämnden för Trafik, 
infrastruktur och miljö.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ragnwald Ahlnér (KD) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand












































