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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 48-69 

Tid: 2012-04-10, kl 13:00-15:30 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande 

Anders Pansell (KD) ersätter Maria Frisk   

Anna-Carin Magnusson (S) 

Rune Backlund (C) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Märta Svärd (MP) 

Martin Hytting (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Malin Wengholm (M) 

Torbjörn Eriksson (KD) 

Marcus Eskdahl (S) 

Carina Ödebrink (S) 

Anders Berglund (S) 

Ann-Kristine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 

  

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Bo Kärreskog (S) 

Helena Stålhammar (C)  

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Inga Jonasson (V) 

Kristina Winberg (SD) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukhusdirektör 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 48-54 

Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör, §§ 48-51, §§ 67-69  

§ 48 Val av protokolljusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Ann-Kristine Göransson.  

§ 49 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag.  
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Landstingsstyrelsen §§ 48-69 
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§ 50 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 51 Information  
 Jönköping Academy – Boel Gäre-Andersson 

informerar om verksamheten 

 

Landstingsdirektör Agneta Jansmyr informerar om följande: 

 Förslag till medarbetarpolicy 

 Kraftsamling 

 Clostridium – åtgärder 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om följande:  

 Utkast till överenskommelse KomHem 

 

Information ges även i följande frågor:  

 Anmälan av kommun till Socialstyrelsen från privat 

vårdgivare  

 Hantering av framtidsrapport 

 Förfrågan angående Green Charge 

§ 52 Månadsuppföljning  
Information av landstingsdirektör Agneta Jansmyr. 

Landstingsstyrelsen godkänner informationen.  

 

§ 53 

Dnr 

LK11- 

0636 

Årsredovisning för år 2011 
Föreligger årsredovisning för år 2011.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna föreliggande årsredovisning,  

 

att årets resultat 275 miljoner tillförs landstingskapitalet.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 54 

Dnr 

LK11-

0636 

Verksamhetsberättelser 
Föreligger verksamhetsberättelser för år 2011 för samtliga 

förvaltningar.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

att godkänna resultatbalansering enligt redovisat förslag.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen   

§ 55 

Dnr 

LK11- 

0382 

Motion – Information och uppföljning vid 
upprepade aborter 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Samuel Grodén, Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att den som genomgått en abort erbjuds att sätta in en spiral, 

eller erbjuds det preventivmedel som för övrigt passar bäst 

under 5 år, utan kostnad.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 56 

Dnr 

LK11-

0480 

Motion – Ambulanssituationen i Jönköpings län  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att Jönköpings läns landsting tillsätter en utredning för att 

undersöka hur ambulanserna används i länet avseende 

medicinsk motiverade transporter eller ej,  

 

att det i denna utredning också ingår att så undersöka vilka 

konsekvenser ett eventuellt införande av en ambulansavgift 

skulle medföra.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 57 

Dnr 

LK11-

0501 

Motion – Ridterapi – en terapiform inom 
psykiatrin 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta  

 

att möjligheten att erbjuda patienter inom psykiatrin djur- 

och naturbaserad rehabilitering utreds,  

 

att en försöksverksamhet med ridterapi startas i samverkan 

mellan psykiatrin och naturbruksgymnasierna i länet,  

 

att försöket utvärderas i samarbete, förslagsvis med 

Hälsohögskolan Jönköping.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson  

bifall till motionens första att-sats och avslag på övriga att-

satser. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Socialdemokraterna.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 
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§ 58 

Dnr 

LJ2012/ 

141 

Familjecentral Värnamo – om- och tillbyggnad 
Värnamo Sjukhus 
Föreligger förslag till etablering av familjecentral i 

Värnamo.  

 

Martin Hytting anger jäv och deltar således inte i 

behandlingen av ärendet.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att för etablering av familjecentral i Värnamo genomföra 

om- och tillbyggnad av hus 25, Värnamo Sjukhus,  

 

att för investeringen anvisa en preliminär ram på 20 

miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 59 

Dnr 

LJ2012 

/324 

Fastighetsreglering avseende fastigheten 
Gislaved Ölmestad 6:4 
Landstingsfullmäktige har 2010-11-24 beslutat förvärva 

fastigheterna Gislaved Ölmestad 6:4 och 6:14 för Värnamo 

Naturbruksgymnasiums räkning. Då behov av bostadshus 

och ladugård inte föreligger för naturbruksgymnasiets 

verksamhet har avtal om fastighetsreglering träffats.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna avtal om fastighetsreglering avseende 

fastigheten Gislaved Ölmestad 6:4.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 60 

Dnr 

LJ2012 

/322 

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet – 
Vårdaren 8, Rosenlund 
Föreligger förslag till nytt hyreskontrakt och anläggning av 

parkeringsplatser för Vårdaren 8, Rosenlundsområdet. 
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Anders Berglund anger jäv och deltar således inte i 

behandlingen av ärendet.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna av Bostadsbyggen AB redovisat hyreskontrakt 

efter genomförd ombyggnation av Vårdaren 8 samt,  

 

att för iordningsställande av parkeringsplatser, ur anslaget 

för oförutsedda utgifter, anvisa 300 000 kronor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen   

§ 61 

Dnr 

LJ2012/

471 

Strokevård och akutgeriatrisk vård på 
Höglandet  
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör kring 

föreliggande förslag till verksamhetsförändringar av stroke- 

och akutgeriatrisk vård på Höglandet.  

 

Vid ärendet behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på ett 

tillägg i den tredje att-satsen i föreliggande förslag till att 

lyda: att utreda framtida verksamhetsomfattning och 

lokaldisposition för Nässjöklinikerna under året, 2012.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 

förslag med ovanstående tillägg till den 3:e att-satsen.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 62 

Dnr 

LJ2012 

/290 

Finnvedens samordningsförbund – 
Verksamhetsplan 2012  
Landstinget har från Finnvedens samordningsförbund fått 

verksamhetsplan och budget för 2012. Verksamhetsplan och 

budget lämnas nu till Landstinget för beslut.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2012 för 

Finnvedens samordningsförbund.  

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  
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§ 63 

Dnr 

LJ2012 

/301 

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i 
Jönköpings län  
Föreligger förslag till revidering av arkivreglemente för 

Landstinget i Jönköpings län.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna revidering av arkivreglemente för Landstingets 

i Jönköpings län.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 64 

Dnr 

LJ2012 

/335 

Uppdaterade gallringsregler för Landstinget i 
Jönköpings län  
Föreligger förslag till revideringar och kompletteringar av 

gallringsregler för Landstinget i Jönköpings län.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förslag till revideringar och kompletteringar av 

gallringsregler för Landstingets i Jönköpings län.  

 

Utdrag: Kansliavdelningen  

§ 65 

Dnr 

LJ2012 

/84 

Framtidens högkostnadsskydd i vården – SOU 
2012:2 – dnr S2012/390/FS 
Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över ovan 

rubricerade betänkande från Socialdepartementet.  

Förligger förslag till yttrande. 

 

Vid ärendet behandling yrkar Marcus Eskdahl  bifall till den 

skrivning som Socialdemokraterna framförde vid SKL:s 

behandling av rubricerade betänkande, se bilaga.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar 
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att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

Reservation Socialdemokraterna.  

 

Utdrag: Socialdepartementet  

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 66 

Dnr 

LJ2012 

/97 

Förslag angående former och inriktning av 
nationellt samarbete inom eHälsa  
Landstinget i Jönköpings läns har beretts möjlighet att yttra 

sig över ovan rubricerade remiss från Sveriges Kommuner 

och Landsting. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna yttrandet som svar till Sveriges Kommuner 

och Landsting. 

 

Utdrag: Sveriges Kommuner och Landsting 

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 67 

Dnr 

LK11-

0356 

Granskning av köptrohet gentemot ramavtal 
Landstingets revisorer har genomfört en granskning av 

köptrohet gentemot ramavtal.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att till Landstingets revisorer överlämna denna skrivelse 

som svar på genomförd granskning av köptrohet gentemot 

ramavtal.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

§ 68 

Dnr 

LJ2012/

421 

 

Yttrande över Trafikverkets 
kapacitetsutredning 
Landstinget i Jönköpings läns samt Regionförbundet i 

Jönköping har beretts möjlighet att yttra sig över ovan 

rubricerade remiss från Trafikverket.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna yttrandet som svar till Trafikverket. 

§ 69 

Dnr 

LJ2012/

316 

Tågplan 2013 (T13) – ansökan om tåglägen för 
utökad trafik 
Planeringen av tågtrafiken i Sverige görs genom Tågplanen 

som fastställs av Trafikverket i ett-årsperioder.  

Trafikansvarig ska senast 2012-04-10 ansöka om utrymme 

på spåren för de tidtabeller som planeras.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att hos Trafikverket ansöka om tåglägen för de utökningar 

av tågtrafiken som här redovisats samt,  

 

att i budget 2013 pröva på vilket sätt finansiering av de 

kostnadsökningar som redovisats ska ske 

 
 

 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

Ann-Christine Göransson  

 
 

Protokollet är justerat 2012-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas  

 

Lena Sandqvist 




