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Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande: 
Maria Frisk (KD), ordförande  
Anna-Carin Magnusson (S) 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Märta Svärd (MP) 
Martin Hytting (M), §§ 1-21 
Lilian Sjöberg-Wärn (M) 
Malin Wngholm (M) 
Britt Johansson (M), ersätter Håkan Jansson  
Torbjörn Eriksson (KD) 
Marcus Eskdahl (S), §§ 1-21 (del av ärende 21) 
Carina Ödebrink (S) 
Anders Berglund (S) 
Ann-Kristine Göransson (S) 
Agneta Johansson (S) 
Folke Solheim (M), §§ 22-24 
Bo Kärreskog (S), §§ 22-24 
 
Ersättare:  
Bo Kärreskog (S), §§ 1-21 
Eva Lundemo (C), §§ 1-21 
Anders Pansell (KD) §§ 1-21 
Esse Petersson (FP)  
Kajsa Carlsson (MP) 
 
Övriga:  
Inga Jonasson (V) 
Kristina Winberg (SD) 
  
Landstingets revisisorer § 22 
Doris Johansson (S), ordförande  
Arnold Carlzon (KD) 
Marianne Ericsson (V) 
Inga Fingal (FP) 
Östen Johnsson (C) 
Morgan Malmborg (SD) 
Stellan Sandberg (M) 
Robert Erlandsson (MP) 
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Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§ 1-21 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 1-21 
Siw Kullbergh kanslidirektör/sekreterare 
Peter Yngve, IT-direktör, §§ 1-4 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, §§ 1-4 
Tomas Vibble, utredare krisberedskap, §§ 1-4 
Eva Öhlander, revisionschef § 22 
Anette Karlsson, sekreterare revisionen § 22 
 

       

§ 1 Val av protokolljusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Carina 
Ödebrink.  

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

§ 3 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 4 Information 
Information av IT-direktör Peter Yngve om händelseanalyser 
i samband med IT-avbrott.  
 
Information av trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg om 
Länstrafikens verksamhet.  
 
Landstingsdirektör Agneta Jansmyr informerar om följande:  

• Rapport ifrån Arbetsmiljöverket avseende 
överbeläggningar. Rapporten är en sammanställning 
av AMV:s tidigare översyner.  

• Ekonomiskt resultat för Landstinget. 
• Workshop inför nytt miljöprogram den 5 mars. 
• Flera utmärkelser och priser till kulturhuset Spira.  
• Teaterchef Lars Melin nominerad till pris.  

 
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig 
om tillgänglighet.  
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§ 5 
Dnr 
LK10-
0275  

Motion – PSA-tester, informationsinsatser, forskning 
och utveckling  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, 
Moderaterna, landstingsfullmäktige besluta 
 
att Socialstyrelsens eller annan information tillställs samtliga 
vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt till ett PSA-
test, informationsmaterial som skall vara tillgängligt för 
allmänheten, 
 
att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings 
län om att män har rätt att få genomgå ett PSA-test, 
 
att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för 
män i åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret 2011 
– att bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt, 
 
att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, 
”projektinvolvering”. 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgett yttrande 
och föreslår bifall till första att-satsen samt avslag på övriga 
att-satser.  
 
Planeringsdelegationen beslutade vid sammanträde den 
6 december 2011 att ett förtydligande bör göras avseende 
vilken behandling och information som idag ges till dessa 
patienter, därför föreligger ett kansliyttrande daterat 
2012-01-02 som förtydligar detta och som föreslår att 
motionen är besvarad.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 6 
Dnr 
LK10-
0503  

Motion – Hälsofrämjande och läkande trädgård 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar: 
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att en plan tas fram, med förslag på åtgärder och behov, i 
syfte att tillskapa och utveckla läkande och hälsobefrämjande 
trädgårdar på alla länets sjukhus.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet  
Jönköping för yttrande.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 7 
Dnr 
LK11-
0011 

Motion – Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, landstings-
fullmäktige besluta 

att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från 
Gotland och Stockholm att snarast skapa förutsättningar för 
att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos 
personer mellan 60-69 år. 
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet  
Höglandet för yttrande.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 8 
Dnr 
LK11-
0012  

Motion – Den äldre människan på akutmottagningen  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår 
Anne Karlsson, Sverigedemokraterna, att landstings-
fullmäktige beslutar 
 
att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken 
skapas på en av våra akutmottagningar i länet, och bedrivs 
som ett tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal 
som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.  
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Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping för yttrande. 
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 9 
Dnr 
LK11-
0056  

Motion – Använd IT-tekniken för att förbättra kvalitén 
för patienter på sjukhuset i länet 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-
Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, samtliga 
Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
 
att alla patienter på länets sjukhus får tillgång till internet, 
 
att ett utvecklingsarbete startas för att använda IT som ett 
redskap i arbetet med kultur-i-vården, 
 
att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken, 
 
att barn och ungdomar prioriteras. 
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet  
Höglandet för yttrande.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 10 
Dnr 
LK11-
0296 

Motion – Utforma ett policydokument för demokrati-
frågor 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall, 
Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, samtliga Vänsterpartiet, 
 
att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna 
att utforma ett policydokument som skall gälla för samtliga 
av landstingets verksamheter. 
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att policydokumentet skall innefatta övergripande riktlinjer 
gällande integration, jämställdhet, tillgänglighet, miljöarbete 
samt påverkansmöjligheter för anställda och medborgare. 
 
att i det fall det anses önskvärt att utforma ett 
policydokument för demokratiska frågor, ge uppdraget att 
formulera förslag till ett sådant dokument till allmänpolitiska 
utskottet.  
 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 11 
Dnr 
LK11- 
0010 
 

Avtal om överlåtelse av Jönköpings Länstrafik AB:s 
verksamhet  
Föreligger överlåtelseavtal mellan Jönköpings Länstrafik AB 
och Landstinget.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avtal med Jönköpings Länstrafik AB, daterat 
2011-12-20 avseende överlåtelse av verksamhet.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  
             Jönköpings Länstrafik AB  

§ 12 
Dnr 
LJ 
2012/9 

Ombyggnation av patientbussar – Länssjukhuset 
Ryhov 
Föreligger förslag till ombyggnation av 10 patientbussar till 
en kostnad av 4,9 miljoner kronor. 
 
Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 
förslaget.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
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att anvisa 4,9 miljoner kronor för ombyggnation av 10 
patientbussar inom Jönköpings sjukvårdsområde samt,  
 
att medel disponeras ur ramen för ofördelade 
investeringsmedel.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen   

§ 13 
LJ 
2012/1 

Solfångarfält i Värnamo  
Landstinget har deltagit i en förstudie kring storskalig 
användning av solenergi i Värnamo tätort. Föreligger vid 
dagens sammanträde förslag om att Landstinget avstår från 
fortsatt deltagande i etablering av solfångarfält i Värnamo.  
 
Vid ärendets behandling Marcus Eskdahl yrkar att 
Landstinget bör delta i projektet kring en fortsatt etablering 
av solfångarfält i Värnamo.  
 
Märta Svärd meddelar att Miljöpartiet avstår från att delta i 
beslutet.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag, att avstå från deltagande i projektet.  
 
Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns: 
 
Föreliggande förslag mot Marcus Eskdahls yrkande.  
 
För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Rune 
Backlund, Lena Skaring Thorsén, Martin Hytting, Lilian 
Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm, Britt Johansson, Torbjörn 
Eriksson och Maria Frisk.  
 
För bifall till Marcus Eskdahls yrkande (NEJ) röstar Marcus 
Eskdahl, Carina Ödebrink, Anders Berglund, Ann-Kristine 
Göransson, Agneta Johansson och Anna-Carin Magnusson.  
 
Avstår från att rösta gör Märta Svärd.  
 
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag  
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att avstå från deltagande i etablering av solfångarfält i 
Värnamo.  
 
Reservation Socialdemokraterna. 
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  
             Landstingsfastigheter  

§ 14 
Dnr 
LJ 
2012/7 

Bidrag till Jönköping Academy 
Föreligger förslag till anvisning av ett engångsbidrag för 
2012 till Jönköping Academy på 250 000 kronor.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 
som ett engångsbidrag för 2012, anvisa 250 000 kronor till 
Jönköping Academy.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 15 
Dnr 
LK11- 
0436  

Slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
Föreligger slutredovisning av fastighetsinvesteringar.  
 
Vid ärendets behandling föreslår Malin Wengholm att man 
fortsättningsvis redovisar de avvikelser som är större än  
10 % av beslutad rambudget. Landstingsstyrelsen noterar 
förslaget.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
enligt bilagd förteckning samt,  
 
att ur anslaget för fastighetsinvesteringar anvisa 334 000 kr 
(ökade avskrivningskostnader) för justering av 
landstingsfastigheters ersättning 2011.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 16 
Dnr 
LK11-
0681 

DS 2011:38 – En EU-rättslig anpassning av regelverket 
för sprutor och kanyler – S 2011/10058/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 
promemoria.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna förslag till yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 
 
Utdrag: Socialdepartementet 
             Folkhälsa och sjukvård  

§ 17 
Dnr 
LK11-
0682 

Betänkandet – Händelseanalyser vid självmord inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 
2010:45) – S2010/5325/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 
betänkande.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna förslag till yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 
 
Utdrag: Socialdepartementet 
             Folkhälsa och sjukvård 

§ 18 
Dnr 
LK11-
0700 

Delbetänkandet – På jakt efter den goda affären – 
analys och erfarenheter av den offentliga 
upphandlingen – SOU 2011:73  
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 
delbetänkande.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna förslag till yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 
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Utdrag: Socialdepartementet 
             Inköpsavdelningen  

§ 19 
Dnr 
LK11-
0791 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 2012 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer för 2012. Ärendet behandlat av 
Regional utvecklingsdelegation 2012-01-09.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna fördelningen av 2012 års bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer.  
 
Utdrag: Regional utvecklingsdelegation 
             Regional utveckling 

§ 20 
Dnr  
LK11-
0790 

Bidrag till ungdomsorganisationer för 2012  
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till 
ungdomsorganisationer för 2012. Ärendet behandlat av 
Regional utvecklingsdelegation 2012-01-09.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna fördelningen av 2012 års bidrag till 
ungdomsorganisationer.  
 
Utdrag: Regional utvecklingsdelegation 
             Regional utveckling 

§ 21 
Dnr 
LJ2012 
/46 

Om- och tillbyggnad Gislaveds vårdcentrum  
Föreligger förslag att för om- och tillbyggnad av Gislaveds 
vårdcentral anvisa 55 miljoner kronor. 
 
Vid ärendets behandling yrkar Torbjörn Eriksson på 
återremiss av ärendet. Om detta yrkandet avslås yrkar 
Torbjörn Eriksson på en ny att-sats lydande att 
hyressättningen ska vara konkurrensneutral.  
 
Anna-Carin Magnusson yrkar på tillägg i föreliggande 
förslag om förändringar av den totala kvm-yta inkl 
rivningsbar yta. I detta yrkandet instämmer Carina Ödebrink. 
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Beslut  
På fråga från ordföranden om återremiss så beslutar 
landstingsstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.  
 
Landstingsstyrelsen avslår även Torbjörn Erikssons yrkande 
om ny att-sats.  
 
Votering begärs. 
 
Socialdemokraterna meddelar att de avstår från att delta i 
votering och vill ha antecknat till protokollet:  
 
”Socialdemokraterna anser att frågan om 
konkurrensneutralitet beaktas i beredning av frågor som 
denna” 
 
Följande voteringsproposition godkänns:  
 
Föreliggande förslag inkl tillägg mot Torbjörn Erikssons 
yrkande om ny att-sats  
 
För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Rune 
Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Martin 
Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Britt Johansson och Maria 
Frisk.  
 
För bifall till Torbjörn Erikssons yrkande (NEJ) röstar 
Malin Wengholm och Torbjörn Eriksson.  
 
Följande ledamöter avstår från att rösta: Carina Ödebrink, 
Anders Berglund, Ann-Kristine Göransson, Agneta 
Johansson och Anna-Carin Magnusson.  
 
Marcus Eskdahl är ej närvarande.  
 
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag med tillägg i handlingen om förändringar av den 
totala kvm-yta inkl rivningsbar yta. 
 
I Socialdemokraternas protokollsanteckning instämmer:  
Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn och Rune Backlund.  
 
Reservation Torbjörn Eriksson.  
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Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 22 Överläggningar med Landstingets revisorer  
Överläggningar.  

§ 23 
Dnr 
LJ2012 
/46 

Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB – likvidation 
Föreligger förslag till likvidation av Länsteknikcentrum i 
Jönköpings AB.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att tillföra LTC AB ett ägartillskott på 437 500 kronor,  
 
att värdet på Landstingets aktier i bolaget skrivs ned med 
375 000 kronor samt  
 
att kostnadstäckning 812 500 kronor sker ur anslaget för 
oförutsedda utgifter.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 24 
Dnr 
LJ2012 
/79 

Tillsättning av tjänst som IT-direktör  
I skrivelse daterad 2012-01-24 föreslår landstingsdirektören 
att Helena Glemdal Bergkvist utses till ny IT-direktör i 
Landstinget med tillträde under våren 2012.  

Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 

att utse Helena Glemdal Bergkvist till ny IT-direktör med 
tillträde under våren 2012.  

Utdrag: Helena Glemdal Bergkvist 
             Personalavdelningen    
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Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Maria Frisk   Carina Ödebrink  
 

 
 

 


