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Plats: Sal A, Landstingets kansli 

Närvarande: Beslutande: 
Peranders Johansson (M), ordförande  
Mia Frisk (KD) 
Anna-Carin Magnusson (S) 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring-Thorsén (FP) 
Kajsa Carlsson (MP) ersätter Märta Svärd  
Håkan Jansson (M) 
Lilian Sjöberg-Wärn (M) 
Martin Hytting (M) 
Tommy Bernevång Forsberg (KD) ersätter 
Torbjörn Eriksson  
Marcus Eskdahl (S) 
Carina Ödebrink (S) 
Anders Berglund (S) 
Ann-Kristin Göransson (S) 
Agneta Johansson (S) 
 
Ersättare:  
Helena Stålhammar (C) 
Esse Petersson (FP)  
Britt Johansson (M) 
 
Adjungerad:  
Inga Jonasson (V) 
 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 
Anders Liif, personaldirektör 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

  
 

§ 128 
 
Justerare 
Carina Ödebrink utses att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
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§ 129 
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med förslag med undantag av 
att punkten Psykisk hälsa – barn och unga utgår, samt med 
tillägg av ett ärende gällande LTC.  

§ 130 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 131 Information  
Landstingsdirektören och personaldirektören informerar om: 
- Resultat personalenkät Dialogen 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om. 
- Tillgängligheten  

§ 132 Budget 2011 och flerårsplan 2012-2013 
Föreligger förslag till budget och flerårsplan 2012-2013 för 
beslut av landstingsstyrelsen.  
 
Socialdemokraterna har lämnat 26 yrkanden för ärendets 
behandling.  

• Primärvården sidor 82, 24, 25, 30 
• Psykiatri sidan 32 
• Barn och ungdomspsykiatri (BUP) sidan 33 
• Kompetensförsörjning sidan 78 
• Dialys sidan 32 
• Vägledning sidan 9 
• Logopeder sidan 38 
• Demokrati och folkhälsa sidan 24  
• Kvalitet sidan 11 
• Energi sidan 14 
• Stödprocesser/Stödverksamhet sidan 11 
• Medarbetare sidan 80 
• Kompetensförsörjning sidan 78 
• Hyrläkare sidan 11 
• Folktandvård sidan 53 
• Länstrafiken sidan 68 
• Inriktning år 2011 sidan 11 
• God hälso- och sjukvård sidan 25 
• Rörlig ersättning sidor 28, 82 
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Beslut  
Ordföranden yrkar bifall till ett tillägg till föreliggande förslag 
till budget, enligt delad bilaga 1, angående 
 

• budgetramen för primärvård-Vårdval i Jönköpings län  
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet angående 
budgetramen för primärvården och finner att styrelsen bifaller 
yrkandet.   
 
Ordföranden yrkar även bifall till en ändring av förslaget till 
budget, enligt delad bilaga 2, angående  
 

• kompetensförsörjning 
 
Ordföranden ställer proposition på ändringsyttrandet angående 
kompetensförsörjning och finner att styrelsen bifaller yrkandet.  
 
Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till Socialdemokraternas 
budgetskrivning samt till samtliga av Socialdemokraternas  
yrkanden.  
 
Ordföranden ställer samtliga av Socialdemokraternas yrkanden 
under proposition och finner att styrelsen avslagit desamma.  
 
Ordföranden sammanfattar inför beslut att förändringen 
avseende vårdval innebär att man justerar i ekonomiska ramar, 
att man minskar ramen för oförutsett till 24 miljoner,  
att budgeten för Smålands Musik och Teater justeras från 34,9 
miljoner kronor till 35 miljoner kronor.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelse beslutar således  
 
- att godkänna förslaget till budget för 2011 och flerårsplan 
2012-2013. 
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Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden, se bilaga 3.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 133 Verksamhetsplan och budget 2011- Regionförbundet 
Regionförbundets styrelse har överlämnat verksamhetsplan och 
budget för 2011 för samråd.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta 
 
- att med ett förtydligande inom området kommunikationer 
tillstyrka Regionförbundets verksamhetsplan och budget för 
2011.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 134 Förvärv av fastigheterna Gislaved Ölmestad 6:4 och 6:14 
Fastigheterna Gislaved Ölmestad 6:4 och 6:14 arrenderas idag för 
disponering av Stora Segerstad och Värnamo naturbruks- 
gymnasier. Fastigheterna har bjudits ut till försäljning och 
Landstinget har deltagit i budgivningen.  
 
Beslut 
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 
 
- att förvärva fastigheterna Gislaved Ölmestad 6:4 och 6:14 till 
en köpeskilling av 1 600 000 kronor. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 135  Extra bidrag till Junis och UNF 2010 
Junis (IOGT-NTO:s ungdomsförbund och UNF (Ungdomens 
Nykterhetsförbund) har kommit in med en begäran om extra 
bidrag för 2009.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
- att bevilja nya Junis 150 000 SEK i startbidrag för 2010 
- att bevilja UNF 150 000 SEK i extra bidrag för 2010 
 
Utdrag: Folkhälsoavdelningen 
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§ 136 Utökning av Samordningsförbundet Jönköping  
Landstinget i Jönköpings län beretts möjlighet att yttra sig över 
en eventuell utökning av Samordningsförbundet Jönköping, ett  
förslag till yttrande har tagits fram.  
 
Beslut 
Landstingstyrelsen beslutar 
 
- att yttra sig enligt förslaget.  
 
Utdrag: Samordningsförbundet Jönköping 

§ 137 Kungörelse om landstingfullmäktiges sammanträden 
Landstingsfullmäktiges sammanträde ska kungöras i den eller de 
ortstidningar som fullmäktige beslutar. Ett förslag för publicering 
av kungörelse har tagits fram.   
 
Vid ärendets beredning yrkar Marcus Eskdahl att kungörelsen  
även publiceras i Jönköping.NU, Finnveden.NU och 
Höglandet.NU 
 
Ordföranden ställer proposition på Marcus Eskdahls yrkande och 
finner styrelsen bifaller yrkandet.   
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att kungörelse om tid och plats för landstingsfullmäktiges 
sammanträden under mandatperioden 2011-2014 ska införas i 
Jönköpings Posten, Värnamo Nyheter, Smålands Tidningen, 
Tranås Tidning och Vetlanda Posten, Jönköping.NU, 
Finnveden.NU och Höglandet.NU 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 138 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
En redovisning av icke slutbehandlade motioner har tagits fram.  
 
Beslut: 
Landstingsstyrelsen beslutar 
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att överlämna redovisningen av icke slutbehandlade motioner till 
landstingsfullmäktige. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 139 Länstekniskt centrum 
 
Ägartillskottet till LTC diskuteras. Ordföranden klarlägger att 
Landstingets bidrag till LTC har varit 300 000, bidragit utökades 
tillfälligt med 200 000 under 2010.  

 
Vid protokollet 
 
 

Charlotte Jerkelund 
 
Justeras 

Peranders Johansson Carina Ödebrink  
         
        Protokollet är justerat 2010-11-     och justeringen är tillkännagiven  
        på Landstingets anslagstavla samma dag.  
 
       
        Lena Sandqvist 


