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Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  
Peranders Johansson (M), ordförande 
Mia Frisk (KD) 
Anna-Carin Magnusson (S), §§ 46-62 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Märta Svärd (MP) 
Håkan Jansson (M) 
Lilian Sjöberg-Wärn (M) 
Martin Hytting (M) 
Torbjörn Eriksson (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Carina Ödebrink (S) 
Bo Kärreskog (S), ersätter Anders Berglund 
Ann-Kristine Göransson (S) 
Agneta Johansson (S) 
Rachel de Basso (S), §§ 63-70 
 
Ersättare:  
Helena Stålhammar (C) 
Rachel de Basso (S) §§ 46-62 
Kajsa Carlsson (MP) 
Britt Johansson (M) 
Anders Pansell (KD) 
Esse Petersson (FP) 
 
Övriga: 
Inga Jonasson (V) 
 
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Linda Frank, utredare §§ 46-50 
Göran Oldaeus, verksamhetschef §§ 46-50 
Christer Lindholm, utredare, §§ 50 
Monica Nordling, utvecklingschef §§ 46-50      
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§ 46 Inledning  
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla 
välkomna. 

§ 47 Val av protokolljusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Martin Hytting. 

§ 48 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag.  

§ 49 Anmälningsärenden  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 50 
 
Information  

• Barnkonventionen i Jönköpings län – 
Handlingsplan för barn och unga – Information av 
Linda Frank och Göran Oldaeus. 
 

• Utvärdering av mobil tandvård – Information av 
Christer Lindholm och Monica Nordling.  
 

• Månadsuppföljning – Redovisning av 
landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör 
och ekonomidirektör.  

§ 51 
Dnr 
LK10-
0548 

Årsredovisning 2010 
Föreligger årsredovisning för 2010. 
Landstingsdirektören gör en föredragning av ärendet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreliggande årsredovisning  
 
att årets resultat 395 miljoner kronor tillförs landstings-
kapitalet.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  
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§ 52 
Dnr 
LK10- 
0548 

Bokslutsanalys 2010 – med förslag till resultat-
balanseringar för förvaltningar  
Föreligger bokslutsanalys för 2010 med förslag till resultat-
balansering för förvaltningar.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna resultatbalansering enligt redovisat förslag.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 53 
Dnr 
LK11
-0102 

Komplettering 2011 års budget  
Redovisning av ekonomidirektör kring komplettering av 
2011 års budget.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att godkänna redovisad revidering av budget för 2011.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige   

§ 54 
LK11
-0102 

C-båge operationsavdelningen Ryhov  
På operationsavdelningen Ryhov finns behov av att göra en 
reinvestering i en ny C-båge. Befintlig utrustning har gått 
sönder och är svår att reparera varför en reinvestering 
behöver göras.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna investeringsutgift på 1,9 miljoner kronor 2011 
för inköp av C-båge till operationsavdelningen, 
Länssjukhuset Ryhov.  
 
att finansiering sker ur ramen för oförutsedda investeringar 
i inventarier/utrustning.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen 
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§ 55 
Dnr 
LK10
-0115 

Motion – Nolltaxa i kollektivtrafiken  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår 
Vänsterpartiets landstingsgrupp genom Inga Jonasson, 
Svante Olson och Suzanne Schöblom  
 
att Landstinget i Jönköpings län i samverkan med 
kommunerna i länet verkar för att Länstrafiken inför 
nolltaxa för pensionärer och ungdomar.  
 
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår 
att motionen är besvarad.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att besluta i enlighet med utskottets förslag – att motionen 
är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 56 
Dnr 
LK06
-0219  

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen inom 
Landstinget i Jönköpings län  
Föreligger handling avseende ledningssystem för sjuk-
skrivningsprocessen i Landstinget.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 
ett tillägg sidan 7, att man i sjätte stycket lägger till 
yrkesgruppen logopeder.  
 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag 
till tilläggsyrkandet.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att landstingsstyrelsen avslår Anna-Carin 
Magnussons yrkande och beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag.  
 
Reservation S. 
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen  
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§ 57 
Dnr 
LK06
-0219  

Samverkan mellan läkemedelsföretag och Landstinget 
i Jönköpings län och dess medarbetare  
Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedels-
industriföreningen har 2010-11-12 gjort en 
överenskommelse om samverkansformer mellan 
läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården. 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att anta ”Överenskommelse om samverkansformer mellan 
läkemedelsföretag och offentliga hälso- och sjukvården och 
dess medarbetare ” och övriga överenskommelser som är 
kopplade till denna, som träffades 2010-11-12 mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedels-
industriföreningen.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen  

§ 58 
Dnr 
LK11
-0114 

Komplettering av regelverk för måltid vid dagsjukvård  
Föreligger förslag till komplettering av regelverk för måltid 
vid dagsjukvård.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att gällande regelverk för måltider vid dagsjukvård 
kompletteras med bestämmelse att patient med fler än 5 
dagsjukvårdsbesök på en kalendermånad kan erhålla lunch 
utan egen kostnad från första lunchen.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen  

§ 59 
Dnr 
LK10
-0501 

Utökning av Samordningsförbundet Jönköping  
Föreligger handling avseende utökning av Samordnings-
förbundet Jönköping, förslag till finansiering av 
samordnings-förbundet för år 2011 samt förslag till ny 
förbundsordning där 
planeringsdelegationen har föreslagit att den inledande 
meningen i § 13 kan strykas.   
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige  
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att besluta i enlighet med föreliggande handling, med 
förslaget om att den inledande meningen i § 13 i förbunds-
ordningen kan strykas.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 60 
Dnr 
LK10
-0615 

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet – 
Förbundsordning för Finnvedens och Höglandets 
samordningsförbund  
Föreligger handling avseende godkännande av förbunds-
ordningar för Finnvedens och Höglandets samordnings-
förbund där planeringsdelegationen föreslagit att den 
inledande meningen i § 14 kan strykas. 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige   
 
att besluta i enlighet med föreliggande handling, med 
förslaget om att den inledande meningen i § 14 kan strykas.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 61 
Dnr 
LK11
-0121 

Arbetsordning/reglemente för Länshandikapprådet i 
Jönköpings län  
Föreligger förslag till arbetsordning/reglemente för 
Länshandikapprådet i Jönköpings län.  
 
Vid ärendets behandling föreslår ordföranden med 
instämmande av Anna-Carin Magnusson på en återremiss 
av ärendet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar    
 
att återremittera ärendet  
 
Utdrag: Länshandikapprådet  
             Kansliavdelningen  

§ 62 
Dnr 
LK11
-0120 

Arbetsordning/reglemente för Länspensionärsrådet i 
Jönköpings län  
Föreligger förslag till arbetsordning/reglemente för 
Länspensionärsrådet i Jönköpings län.  
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Vid ärendets behandling föreslår ordföranden med 
instämmande av Anna-Carin Magnusson på en återremiss 
av ärendet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar    
 
att återremittera ärendet  
 
Utdrag: Länspensionärsrådet  
             Kansliavdelningen 

§ 63 
Dnr 
LK10
-0430 

Granskning av verkställighet av beslut – förstudie 
Landstingets revisorer har gjort en förstudie avseende 
verkställigheten av landstingsfullmäktiges och landstings-
styrelsens beslut.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att notera landstingsrevisionens bedömning och 
rekommendation för en förbättrad återrapportering samt  
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Utdrag: Landstingets revisorer 
             Landstingsdirektören  
            Kansliavdelningen 

§ 64 
Dnr 
LK10
-0596 

Friskare tänder till rimliga kostnader – även för 
personer med sjukdom och funktionsnedsättning – 
Förslag tredje steget i tandvårdsreformen – Ds 
2010:42 – dnr S 2010/8847/HS 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
promemoria.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna yttrandet som svar till Socialdepartementet.  
 
Utdrag: Socialdepartementet 
             Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
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§ 65 
Dnr 
LK10
-0600 

Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård –  
Ds 2010:41 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
promemoria.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna yttrandet som svar till Socialdepartementet.  
 
Utdrag: Socialdepartementet 
             Folktandvården  

§ 66 
Dnr 
LK10
-0598 

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter – SOU 
2010:70 
Föreligger förslag till yttrande från Alllmänpolitiska 
utskottet över ovan rubricerade slutbetänkande.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande i enlighet med förslag från 
Allmänpolitiska utskottet.  
 
Utdrag: Integrations- och jämställdhetsdepartementet,  
             Arbetsmarknadsdepartementet  
            Allmänpolitiska utskottet  

§ 67 
Dnr 
LK10
-0618 

En ny biobankslag – SOU 2010:81 – dnr 
1020/8604/HS  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkande.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna yttrandet som svar till Socialdepartementet.  
 
Utdrag: Socialdepartementet 
             Hälso- och sjukvårdsavdelningen  
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§ 68 
Dnr 
LK10
-0619 

Helikoptern i samhällets tjänst – remiss av SOU 
2008:129 
Landstinget i Jönköpings län avser att tillsammans med 
landstinget i Östergötland och Kalmar avge ett yttrande 
inom ramen för Regionsjukvårdsnämnden.  
 
Yttrandet från Regionsjukvårdsnämnden anmäls i 
landstingsstyrelsen.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna ovanstående handläggning av ärendet.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen   

§ 69 
Dnr 
LK11
-0073 

Grönbok om en modernisering av EU:s politik för 
offentlig upphandling med sikte på en effektivare 
europeisk upphandlingsmarknad  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
grönbok.  
 
Vid ärendets behandling yrkar ordföranden på ett delat 
tillägg som ett kompletterande svar på fråga 97 lydande:  
 
”I den del av frågan om sociala tjänster även omfattar 
hälso- och sjukvårdstjänster så är dessa tjänster redan 
detaljreglerade i Sverige. Här finns dessutom en 
specialform av upphandling genom lagen om val-
frihetssystem (LOV). Vår uppfattning avseende hälso- och 
sjukvårdstjänster är att dessa inte skall regleras ytterligare. 
Området borde snarare ges möjlighet till direktupphandling 
för högre belopp än vad som är fallet idag”. 
 
Marcus Eskdahl yrkar på ett tillägg i yttrandet under 
”Allmänna synpunkter” lydande:  
 
”Detta kan i förlängningen innebära konsekvenser för 
enskild patient”. 
 
Landstingsstyrelsen bifaller ovanstående yrkanden om 
tillägg i yttrandet. 
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna yttrandet med ovanstående tillägg som svar 
till Socialdepartementet.  
 
Utdrag: Socialdepartementet 
             Inköpsavdelningen   

§ 70 
LK11
-0147 

Val av ledamöter till Insikt&Utsikt 
Landstinget ska i Insikt&Utsikt representeras av två 
ledamöter. Ett landstingsråd från den politiska majoriteten 
samt en företrädare från oppositionen. 
 
Beslut 
Lanstingsstyrelsen beslutar  
 
att utse Rune Backlund som företrädare för den politiska 
majoriteten för mandatperioden 2011-2014 samt,  
 
att utse Bo Kärreskog som företrädare för oppositionen för 
mandatperioden 2011-2014.   
 
Utdrag: Berörda  
             Kansliavdelningen, Lena Lindgren  

Vid protokollet 

 
Siw Kullbergh 

Justeras 

Peranders Johansson  Martin Hytting  
 
 


