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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 212-238 

Tid: 2013-12-17, kl 13:00-16:00 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

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)  

Bo Kärreskog (S), ersätterAnn-Kristine Göransson   

Agneta Johansson (S) §§ 212-233 

Rachel de Basso (S), 234-238  

 

Ersättare:  

Malin Olsson (M) 

Anders Pansell (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Esse Petersson (FP) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Rachel de Basso (S), §§ 212-233 

 

Adjungerade: 

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Göran Henriks, utvecklingsdirektör § 215 

Anders Liif, personaldirektör § 215 

Margareta Stenmarker, ordförande Etikrådet § 215 

Eivo Blomqvist, sekreterare Etikrådet § 215 

Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg § 215 

Maria Malmström, statistiker § 215 
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§ 212 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Marcus Eskdahl.  

§ 213 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag.  

§ 214 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 215 Information  
Vid sammanträdet ges information om Etikrådets arbete av 

Margareta Stenmarker, ordförande och Eivor Blomqvist 

sekreterare.  

 

Göran Henriks, utvecklingsdirektör och Maria Malmström, 

logistiker ger en redovisning över hur logistikkunskaper 

bidrar till kraftsamlingsarbetet.  

 

Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg ger 

information kring resultat i Öppna jämförelser.  

 

Följande information ges av landstingsdirektör 

 Personalärende i media 

 Diskrimineringsombudsmannen har beslutat att 

granska Landstingets arbete med jämställda löner 

 Psykiatri – ny ersättningsmodell, mer information 

nästa gång. Nästa gång ges även en rapport om 

säkerhetsarbete. 

 SIQ – återföringsrapport har kommit 

 Rapport om utmärkelser till medarbetare under sista 

månaden  

 

Följande information ges av hälso- och sjukvårdsdirektör: 

 Redovisning av IVO-ärenden 

§ 216 

Dnr 

LJ2013

/1755 

Anställning av direktör Medicinsk diagnostik  
Information av personaldirektör kring rekryterings- och 

anställningsprocess med förslag att Micael Edblom erbjuds 

tjänsten som ny direktör för Medicinsk diagnostik. Tjänsten 

är en tillsvidareanställning och har varit utannonserad.  
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Samtliga fackliga organisationer tillstyrker ovanstående 

förslag.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att utse Micael Edblom till ny direktör för Medicinsk 

diagnostik med tillträde efter överenskommelse.  

 

Utdrag: Micael Edblom 

             Personalavdelningen  

§ 217 Månadsuppföljning 
Redovisning av landstingsdirektör och ekonomidirektör. 

 

Vid genomgång av månadsuppföljning ges ett uppdrag till 

landstingsdirektören att ta fram en handlings- och 

åtgärdsplan för de ökade kostnaderna inom hälso- och 

sjukvårdsförvaltningarna med återkoppling vid kommande 

sammanträden i planeringsdelegationen och 

landstingsstyrelsen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att ge landstingsdirektören ovanstående uppdrag.  

 

Utdrag: Landstingsdirektör 

§ 218 

Dnr 

LJ2013 

/425 

Förvaltningsbudgetar för 2014 
Föreligger förslag till förvaltningsbudgetar för 2014. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på att 

Socialdemokraterna får göra följande anteckning till protokollet, 

vilket beviljas: 

Socialdemokraterna vill till protokollet, när det gäller beslut om 

förvaltningsbudgetar för 2014, notera att vi har haft egna 

budgetförslag som inneburit förändringar i förvaltningsbudgetarna 

om de fått gehör i Landstingsfullmäktige. 
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande förvaltningsbudgetar och 

ersättningsgrunder,  

 

att uppdra till landstingsdirektören att genomföra verksamheten i 

enlighet med redovisade förvaltningsbudgetar.  

 

Utdrag: Landstingsdirektören 

              Ekonomiavdelningen  

§ 219 

Dnr 

LJ2013/

1299 

Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om 

kemikaliers inverkan på barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende 

kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området,  

 

att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även om fatta följande, 

 

att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och 

samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier.  

 

Motionen har behandlats av Allmänpolitiska utskottet har avgivit 

yttrande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta   

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 220 

Dnr 

LJ2013/

1527 

Energibesparande åtgärder  

I Landstingets program för Hållbar utveckling har redovisats behov 

av att 20 miljoner kronor per år disponeras för energisparåtgärder. 

Föreligger förslag nu till energibesparande åtgärder.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  
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att godkänna energisparinvesteringar på totalt 21,9 miljoner kronor 

enligt redovisad specifikation. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 221 

Dnr 

LJ2013/

1553 

Försäljningsuppdrag Fortunagården, Värnamo 

Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet med 

beteckningen Läkaren 2 och 4.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att i enlighet med föreliggande förslag inleda förhandling med 

Specialfastigheter om försäljning och om denna förhandling inte 

leder till godtagbart resultat ska försäljning genom 

anbudsförfarande prövas av landstingsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsfastigheter  

             Ekonomiavdelningen   

§ 222 

LJ2013 

/1583 

Onkologiska kliniken – investeringsram för tillbyggnad för 

strålbehandling  
Landstingsfullmäktige har beslutat att anvisa 61,2 miljoner kronor 

för byggnation av två bunkrar för strålbehandlingsverksamhet med 

linjeacceleratorer.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att för tillbyggnad av lokaler för strålbehandling vid onkologiska 

kliniken godkänna en investeringsram på 67,2 miljoner kronor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen   

§ 223 

Dnr 

LJ2013/

1630 

Investeringsram för ombyggnation inom medicinkliniken 

Länssjukhuset Ryhov 
Föreligger förslag till ombyggnation av medicinkliniken, 

Länssjukhuset Ryhov. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

 

 



 

PROTOKOLL 6(11) 

      

Landstingsstyrelsen §§ 212-238 

Tid: 2013-12-17, kl 13:00-16:00 
 

 

att för ombyggnation av medicinklinikens lokaler vid 

Länssjukhuset Ryhov godkänna en investeringsram på 13,4 

miljoner kronor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 224 

Dnr 

LK09-

0069 

Barnahus – ombyggnation av lokal  

Landstingsfullmäktige har i budget 2014 anvisat resurser för att 

tillsammans med berörda myndigheter i länet starta ett  

s k Barnahus. Föreligger nu förslag till ombyggnation av lokaler i 

Hälsans vårdcentrum. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att för Barnahus godkänna ombyggnation av lokaler i Hälsans 

vårdcentrum inom en utgiftsram på 2,7 miljoner kronor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 225 

Dnr 

LJ2013 

/1506 

Vårdval ögon – ersättningssystem  
Föreligger handling avseende vårdval ögon och ersättningssystem 

och villkor.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på att 

Socialdemokraterna får göra följande anteckning till protokollet, 

vilket beviljas: 

Fri etablering och valfrihet inom specialistvården kan få mycket 

långtgående och svåra konsekvenser, inte minst för patienten. 

Mycket talar för att det kan leda till splittrade vårdkedjor samt 

medför en risk för orimliga krav på den enskilde patienten att själv 

samordna sin vård. Fria etableringar tenderar att främst ske i 

attraktiva områden på bekostnad av glesbyggd och 

socioekonomiskt svaga områden vilket innebär en ökad ojämlikhet 

inom vården.  

 

Förslaget kommer att innebära en förstärkt fragmentisering i 

vårdutbudet vilket inte ligger i linje med dagens utveckling mot en 

mer processorienterad vård. Den fria etableringen inom 

specialistvården riskerar också att bli kostnadsdrivande. 

Socialdemokraterna vill inte se någon utförsäljning av 

sjukhusvården. 
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att fastställa ersättningssystem i enlighet med punkt 10 i 

förfrågningsunderlaget.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård  

§ 226 

Dnr 

LJ2013/

1174 

Länsgemensam urologisk verksamhet  

Föreligger förslag till förändrad organisation för Landstingets 

urologiska verksamhet.  

 

Vid ärendets behandling ges information av landstingsdirektör om 

synpunkter vid samverkan med fackliga organsationer. Berörda 

medarbetare flyttar över till den nya kliniken 1 april 2014.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att ge Landstingets kansli i uppdrag att bilda en länsgemensam 

urologisk klinik från och med 2014-01-01.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

§ 227 

Dnr 

LJ2013/

746 

Landstingets kansli – organisatorisk förändring  
Föreligger förslag till en organisatorisk förändring av Landstingets 

kansli. Vid ärendets behandling ges information av 

landstingsdirektör om synpunkter vid samverkan med fackliga 

organsationer. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna redovisade organisatoriska förändringar och 

inriktning för fortsatt arbete.  

 

Utdrag: Landstingsdirektör  

§ 228 

Dnr 

LJ2013/

1581 

Gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention 

Föreligger förslag till att Landsinget i Jönköpings län följer SKL:s 

rekommendation om en enhetlig modell för 

preventivmedelssubvention.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att Landstinget i Jönköpings län följer SKL:s rekommendation om 

en enhetlig modell för preventivmedelssubvention som innebär 

 att åldersgräns för subvention är till och med 25 år, 

 att egen kostnad inte ska överstiga 100 kr vid köp av 

subventionerade preventivmedel samt,  

 att preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånerna för att 

vara aktuella för subvention 

 

att 2,1 miljoner anvisas ur landstingsstyrelsens oförutsedda för 

2014 för att täcka kostnaden, 

 

att beslutet gäller från 1 januari 2014.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård  

§ 229 

Dnr 

LJ2013/

1460 

Delegationsordning avseende beslut enligt färdtjänstlagen 

och riksfärdtjänstlagen  

Föreligger förslag till delegationsordning enligt färdtjänst- och 

riksfärdtjänstlagen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bilagd delegationsordning avseende beslut enligt lag 

om färdtjänst och lag om riksfärdstjänst,  

 

att ansvarig förvaltning är Jönköpings Länstrafik,  

 

att rapportering av utfärdade beslut om tillstånd till färdtjänst och 

riksfärdtjänst anmäls till landstingsstyrelsen.  

 

Utdrag: Länstrafiken   

§ 230 

Dnr 

LJ2013/

1472 

Remiss: En utvecklad budgetprocess – ökad tillgänglighet 

och struktur – SOU 2013:73 
Föreligger förslag till yttrande över ovanstående betänkande. 
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande enligt bilagt förslag med ovanstående tillägg.  

 

Utdrag: Finansdepartementet 

             Ekonomiavdelningen 

§ 231 

Dnr 

LJ2013/

1525 

Remiss: Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, 

Kronobergs län och Jämtlands län – DS 2013:67 
Föreligger förslag till yttrande över ovanstående promemoria.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande enligt bilagt förslag.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Ekonomiavdelningen  

§ 232 

Dnr 

LJ2013/

681 

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer 

inom funktionshinderområdet 2014 
Föreligger förslag till fördelning av ekonomiska medel till 

organisationer inom funktionshinderområdet.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag för år 

2014. 

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

§ 233 

Dnr 

LJ2013/

1648 

Bidrag inom folkhälsoområdet 2014  

Föreligger vid sammanträdet ett nytt förslag till fördelning av 

ekonomiska medel till organisationer inom folkhälsoområdet som 

innebär justering av bidrag till NTF och föreningen Khatoon 

Jönköping.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  
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att godkänna nytt förslag till fördelning av bidrag inom 

folkhälsoområdet för år 2014.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård  

§ 234 

Dnr 

LJ2013 

/792 

Bidrag till ungdomsorganisationer 2014 

Föreligger förslag till fördelning av ekonomiska medel till 

ungdomsorganisationer. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna fördelning av 2014 års bidrag till 

ungdomsorganisationer. 

 

Utdrag: Regional utveckling 

§ 235 

Dnr 

LJ2013/

789 

Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet 2014 

Föreligger förslag till fördelning av ekonomiska medel till övriga 

organisationer inom kulturområdet 2014.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna fördelning av 2014 års bidrag till övriga 

organisationer inom kulturområdet 2014. 

 

Utdrag: Regional utveckling 

§ 236 

Dnr 

LJ2013/

758 

Paul Peterssons Stiftelse – förvaltningsuppdrag 
Landstinget har i brev daterat 2004-11-16 åtagit sig att förvalta 

ovan rubricerade stiftelse. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att anta uppdraget att vara förvaltare för Paul Peterssons Stiftelse 

för konstnärlig utbildning,  

 

att styrelse för stiftelsen ska utgöras av tre personer.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 237 

Dnr 

LJ2013/

1700 

Valärende 

Landstingsstyrelsen förrättar val enligt föreliggande förslag 

avseende Anna-Carin Magnussons hemställan om entledigande 

från samtliga uppdrag i Landstinget från och med 2013-12-31, där 

landstingsfullmäktige har 2013-11-27, § 137 beviljat begärt 

entledigande.  

 

Val förrättas även avseende ny ledamot i Jämställdhetsrådet enligt 

föreliggande förslag.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Berörda  

§ 238 Avtackning och julhälsning 
I samband med landstingsstyrelsens sammanträde avtackas  

Anna-Carin Magnusson som lämnar sitt uppdrag i 

landstingsstyrelsen.  

 

Ordföranden riktar även ett tack och en julhälsning till samtliga 

närvarande, där 1:e vice ordförande återgäldar detsamma.    

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Marcus Eskdahl   

§ 
 

Protokollet är justerat 2013-  - och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar  

 

 

Lena Sandqvist   


