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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 209-232 

Tid: 2012-12-18, kl 13:00-16:25 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande  

Maria Frisk (KD) 

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) 

Bo Kärreskog (S) 

Rachel de Basso (S) 
 

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Helena Stålhammar (C) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Adjungerade: 

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

 

Följande deltar under § 209: 

Doris Johansson, ordförande landstingsrevisionen  

Inga Fingal, ledamot landstingsrevisionen 

Östen Johnsson, ledamot landstingsrevisionen 

Stellan Sandberg, ledamot landstingsrevisionen 

Morgan Malmborg, ledamot landstingsrevisionen 

Göte Wahlström, ledamot landstingsrevisionen 

Marianne Ericsson, ledamot landstingsrevisionen 

Robert Erlandsson, ledamot landstingsrevisionen 
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Eva Öhlander, revisionschef 

Mia Suntila, administrativ samordnare 

Jean Odegaard, PwC  

§ 209 Överläggningar med landstingsrevisionen  
Information om granskning av vårdplatser.  

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

Malin Wengholm.  

§ 211 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

§ 212 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 213 Aktuell information  

Information av landstingsdirektör om: 

 Cosmicdag på Spira 

 Återrapportering av beslut tagna på delegation 

 Information på planeringsdelegationen avseende 

bemanningsföretag 

 Återrapportering Kraftsamling 

 Översyn av rutin för bidragsgivning 

§ 214 Månadsuppföljning  
Redovisning av landstingsdirektör, ekonomidirektör samt 

hälso- och sjukvårdsdirektör. 

§ 215 Öppna jämförelser  

Redovisning Öppna jämförelser av hälso- och 

sjukvårdsdirektör.  

§ 216 a Förvaltningen Bra Liv  
Information om förvaltningens verksamhet av Lars 

Johansson, direktör Bra Liv. 

§ 217 a 

Dnr  

LJ2012

/106 

Förvaltningsbudgetar – 2013  
Föreligger förslag till förvaltningsbudgetar för 2013.  

Genomgång av missivets tabellverk av hälso- och 

sjukvårdsdirektör samt ekonomidirektör.  
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Vid ärendets behandling yrkar Socialdemokraterna genom 

Marcus Eskdahl på att ungdomsmottagningarna 

resursfördelas utifrån antal kvinnor och män 13-25 år.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag till förvaltningsbudgetar.  

 

Votering begärs där följande voteringsproposition 

godkänns:  

Föreliggande förslag mot Marcus Eskdahls yrkande.  

 

För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan 

Jansson, Maria Frisk, Rune Backlund,  

Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Martin Hytting, Lilian 

Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm och Torbjörn Eriksson.  

 

För bifall till Marcus Eskdahls yrkande (NEJ) röstar Marcus 

Eskdahl, Carina Ödebrink, Anders Berglund, Agneta 

Johansson, Bo Kärreskog och Rachel de Basso.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar således  

 

att godkänna föreliggande förvaltningsbudgetar. 

 

Socialdemokraterna vill till protokollet ha antecknat:  

Socialdemokraterna vill till protokollet, när det gäller 

beslut om förvaltningsbudgetar för 2013, anteckna att vi 

har haft egna budgetförslag som inneburit förändringar i 

förvaltningsbudgetarna om de fått gehör i 

landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 216 b 

Dnr 

LK11- 

0725 

Motion – Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget 

i Jönköpings län  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson,Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta  

 

att en genomlysning av dietistverksamheten i Landstinget i 

Jönköpings län med fokus på tillgänglighet, arbetsmiljö och 

patientsäkerhet genomförs snarast,  
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att målsättningen skall vara att dietistbemanning i  

Landstinget i Jönköpings län skall ligga på riksgenomsnittet.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till andra att-satsen i 

motionen. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation S till förmån för eget yrkande 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 217 b 

Dnr 

LJ2012

/270 

Motion – Uppmärksamma celiaki 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att utreda huruvida Landstinget verkar för att det vid 

hälsosamtal, läkarundersökningar och andra lämpliga 

tillfällen undersöks om vårdsökandes symptom kan härledas 

till celiaki.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige   

§ 218 

Dnr 

LJ2012

Förslag till verksamhetsplan 2013 med budget 2013-

2014  
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 
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/1520 Finnvedens samordningsförbund.  

Bo Kärreskog deltar inte i handläggningen av ärendet p g a 

jäv.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna verksamhetsplan för 2013 med budget för 

2013 och 2014 för Finnvedens samordningsförbund.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 219 

LJ2012 

/1546 

Förslag till verksamhetsplan 2013 med budget 2013-

2014  
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 

Höglandets samordningsförbund.  

 

Lilian Sjöberg-Wärn deltar inte i handläggningen av ärendet 

p g a jäv.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna verksamhetsplan för 2013 med budget för 

2013 och 2014 för Höglandets samordningsförbund.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 220 

Dnr 

LJ2012

/378  

Organisation- och verksamhetsbidrag till 

organisationer inom funktionshinderområdet 2013 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till organisationer 

inom funktionshinderområdet för år 2013.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 

för år 2013.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  
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§ 221 

Dnr 

LJ2012

/1590 

Bidrag till folkhälsoområdet 2013 

Föreligger förslag till fördelning av bidrag till organisationer 

inom folkhälsoområdet.  

 

Vid ärendets behandling föreslår ordföranden att den 

ansökan som studieförbundet Bilda har gjort lyfts ut och 

återremitteras.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att lyfta ut studieförbundet Bildas ansökan och återremittera 

densamma. 

 

att i övrigt godkänna föreliggande förslag till fördelning av 

bidrag för år 2013.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 222 

Dnr 

LJ2012

/1621 

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor  
Föreligger förslag till avtal om samverkan för 

hjälpmedelsfrågor.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande förslag till avtal om samverkan 

kring hjälpmedelsfrågor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelnignen  

§ 223 

Dnr 

LJ2012

/1655 

Förlängning av mandatperioden 2014 

Föreligger förslag om förlängning av mandatperioden 2014 

till och med 2014-12-31.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att landstingsfullmäktiges tidigare beslut om 

landstingsstyrelsens förtida tillträde upphävs,  
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att förlänga innevarande mandatperiod till och med  

2014-12-31 för samtliga politiska organ.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 224 

Dnr 

LJ2012

/1303 

Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget 

sjukhusapotek 
Föreligger förslag till etablering av eget sjukhusapotek.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att ur 2013 års anslag för oförutsedda utgifter anvisa 4,2 

mnkr för etablering av eget sjukhusapotek. 

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 226 

Dnr 

LJ2012

/1434 

Yttrande över remiss om nya regionala miljömål 

Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet av 

Länsstyrelsen att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  

 

Landstinget är positiv till Länsstyrelsens ställningstagande 

avseende nya regionala miljömål. Landstingets planerade 

program för - Hållbar utveckling 2013- 2016 utifrån ett 

miljöperspektiv - utgår från generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen, vilket ligger helt i linje med 

Länsstyrelsens förslag att arbeta med generationsmålet, 

miljökvalitetsmål och etappmål samt de mål som 2010 

antogs i länets klimat- och energistrategi.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande yttrande över nya regionala 

miljömål som svar till Länsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingets miljöchef  
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§ 227 

Dnr 

LJ2012

/1679 

Bidrag till Jönköping Academy 

Föreligger förslag om ett engångsbidrag för 2013 på 250 000 

kronor till Jönköpings Academy.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 

som ett engångsbidrag för 2013, anvisa 250 000 kronor till 

Jönköping Academy.  

 

Utdrag: Jönköping Academy 

             Ekonomiavdelningen  

§ 228 

Dnr 

LJ2012

/729 

Bidrag till ungdomsorganisationer för 2013 

Föreligger förslag till fördelning av bidrag till 

ungdomsorganisationer för år 2013.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna fördelning av 2013 års bidrag till 

ungdomsorganisationer.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

§ 229 

Dnr 

LJ2012

/728 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 2013 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer för år 2013.  

 

Vid ärendets behandling föreslår Marcus Eskdahl att en 

översyn behöver göras vad gäller bidragsgivningen med 

inriktning på hur vi bäst stödjer ungdomsförbunden.  

 

Ordföranden och styrelsen bifaller ovanstående förslag och 

föreslår att landstingsdirektören uppdras att göra översynen. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna fördelning av 2013 års bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer. 
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att uppdrag ges till landstingsdirektören att göra en översyn 

med inriktning på hur vi bäst stödjer ungdomsförbunden.  

 

Utdrag: Landstingsdirektören 

             Regional utveckling  

§ 230 

Dnr 

LJ2012

/731 

Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet 

2013 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till övriga 

organisationer inom kulturområdet för år 2013.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna fördelning av bidrag för år 2013.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

§ 231 

Dnr 

LJ2012

/1610 

Samverkansmodellen – kostnader kopplade till 

kulturplanen  
Landstinget i Jönköpings län har sedan 2012 ingått i 

samverkansmodellen inom kulturområdet. En av effekterna 

är ökade kostnader som härrör från arbetet med 

implementering av samverkansmodellen och genomförande 

av den regionala kulturplanen och dess förankring i länets 

kommuner.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att anvisa 450 000 kronor ur medel avsatta för kulturplanen 

för täckande av kostnader i samband med införandet av 

samverkansmodellen.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

§ 232 

Dnr 

LJ2012

/1534 

Förslag till ämnes- och ämnesområdesplaner samt 

ämnen och kurser i programfördjupningar i gymnasie-

särskolan  
Landstinget i Jönköpings län har fått möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade förslag.  
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Regionala utvecklingsdelegationen har behandlat ärendet 

och föreslår landstingsstyrelsen att tillstyrka förslaget.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att tillstyrka förslaget angående gymnasiesärskolan.  

 

Utdrag: Skolverket  

             Regional utveckling    

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Malin Wengholm 

 
 

 

Protokollet är justerat 20  -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar  

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


