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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 143-155 

Tid: 2012-09-11, kl 13:00-14:10 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), 1:e vice ordförande 

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) 

Folke Solheim (M) 

Bo Kärreskog (S), ersätter Marcus Eskdahl 

Stefan Svensson (S), ersätter Carina Ödebrink  

Anders Berglund (S) 

Ann-Kristine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 

 

Ersättare:  

Malin Olsson (M) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Birgitta Dovskog (S) 

Esse Petersson (FP) 

Helena Stålhammar (C)  

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör, §§ 143-146 

Arne Andersen, inköpsdirektör §§ 143-146 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, § 148 

  

§ 143 Val av protokolljusterare   
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Märta 

Svärd. 
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§ 144 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag med 

tillägg av information inför läns-LAKO den 14 september.  

Ärende fyra blir idag ett informationsärende.  

§ 145 Anmälningsärenden  

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 146 Information  
Information om pågående utredningar avseende 

upphandlingar, Landstingets arbete med upphandling,  

avtalstrohet, miljökrav och sociala krav av inköpsdirektör.  

 

Information av landstingsdirektör om överläggningar mellan 

Gislaveds kommun och Landstinget bland annat om lokaler 

för vårdcentralen och folktandvården i Smålandsstenar.  

§ 147 Månadsuppföljning  
Redovisning av hälso- och sjukvårdsdirektör avseende 

tillgänglighet.   

§ 148 

Dnr 

LJ2012 

/1077 

Regionalt trafikförsörjningsprogram  

Föreligger förslag till Regionalt Trafikförsörjningsprogram 

för Jönköpings län.  

 

Ärendet är behandlat av regional utvecklingsdelegation 

2012-08-27. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Rune Backlund bifall till 

föreliggande förslag.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna föreliggande förslag till Regionalt 

Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  
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§ 149 

Dnr 

LJ2012

/49 

Motion – Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom 

laddning av kort på nätet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår  

Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges i uppdrag  

 

 att undersöka möjligheterna att införa en tjänst som 

gör det möjligt att fylla på de olika typerna av 

Länstrafikens värde/periodkort via internet, 

 att undersöka vilka ytterligare tjänster som bör finnas 

tillgängliga via nätet/webbutik.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår 

att motionen bifalles.  

 

Ärendet har behandlats av planeringsdelegationen  

2012-08-28  som föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson bifall 

till utskottets förslag att motionen bifalles.  

 

Rune Backlund yrkar bifall till planeringsdelegationens 

förslag att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige   

§ 150 

Dnr 

LJ2012

/517 

Granskning av årsredovisning 2011  

Föreligger förslag till yttrande över granskningsrapport från 

Landstingets revisorer avseende årsredovisning 2011. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 

strykning, sidan 3 av andra meningen i svaret under fråga 

”Vilka åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta för att 

nettokostnaden….”.  
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Ordföranden yrkar på att meningen står kvar och att ett 

tillägg av ”månadsrapporter” görs i slutet på föregående 

mening. 

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar att avslå Anna-Carin 

Magnussons yrkande och bifalla ordförandens yrkande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar således  

 

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 

skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport med 

tillägg enligt ordförandes förslag.  

 

Reservation S.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

§ 151 

Dnr 

LJ2012 

/82 

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter  

Information i ärendet av kommunikationsdirektör. 

Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsens sammanträde i 

oktober.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 152 

Dnr 

LJ2012 

/866 

Promemorian – Centralt utbrottsstöd – från 

fältepidemiologi till nationellt kunskapsstöd – dnr 

S2011/9832/FS  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Ärendet är behandlat av planeringsdelegationen 2012-08-28. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

              Folkhälsa och sjukvård 
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§ 153 

Dnr 

LJ2012 

/1021 

Promemorian – Förslag till Europaparlamentets och 

rådets förordning om kliniska prövningar av 

humanläkemedel och med upphävande av direktiv 

2001/EG – dnr S 2012/5091/FS 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

              Folkhälsa och sjukvård  

§ 154 

Dnr 

LJ2012

/1193 

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 

äldre. Ledningssystem för systematiskt kvalitétsarbete 
Landstinget har sedan många år arbetat med 

kvalitetsutveckling och ledningssystem i enlighet med 

Socialstyrelsens förskrifter för hälso- och sjukvård. Det är 

därför naturligt att ledningssystem utvecklas och förändras i 

enlighet med Socialstyrelsens senaste föreskrift.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att ledningssystemet ska anpassas och utvecklas i enlighet 

med kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9). 

 

Utdrag: Sveriges Kommuner och Landsting - SKL 

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 155 Inför läns-LAKO 
Information av ordföranden och hälso- och 

sjukvårdsdirektören kring ärenden vid läns-LAKO:s 

sammanträde fredagen den 14 september.  
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

1:e vice ordförande  

 Märta Svärd (MP) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


