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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) 
Lilian Sjöberg-Wärn (M) 
Britt Johansson (M) 
Folke Solheim (M) 
Torbjörn Eriksson (KD) 
Marcus Eskdahl (S), §§ 192-199 
Carina Ödebrink (S) 
Anders Berglund (S) 
Ann-Kristine Göransson (S) 
Agneta Johansson (S) 
Bo Kärreskog (S), §§ 200-213 
 
Ersättare:  
Bo Kärreskog (S), §§ 192-199 
Helena Stålhammar (C) 
Esse Petersson (FP)  
Kajsa Carlsson (MP) 
 
Övriga:  
Inga Jonasson (V) 
Kristina Winberg (SD) 
  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 
Siw Kullbergh kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
 
Sören Hansen, ordförande läkemedelskommittén 
Freddi Lewin, verksamhetschef onkologkliniken  
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§ 192 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Torbjörn Eriksson. 

§ 193 Fastställande av dagordning  
Tillägg av ärende avseende beslut kring HPV-vaccin, i 
övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utsänt förslag. 

§ 194 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.   

§ 195 Information  
Information av läkemedelskommitténs ordförande Sören 
Hansen om ”Hur arbetar vi med läkemedel i Landstinget”. 
 
Information av Freddi Lewin, verksamhetschef 
onkologkliniken Länssjukhuset Ryhov om ”Samhälls-
perpektiv på införande av nya behandlingsmetoder”.  

§ 196 Information  
Information av landstingsdirektör kring:  

• Öppna jämförelser 
• Information från möte med kommunledningen i 

Gislaveds kommun. Nya lokaler för primärvård och 
folktandvård i Smålandsstenar planeras liksom 
familjecentral i Gislaved.  

• Anställning av personer med funktionsnedsättning – 
fem nya medarbetare anställda i verksamheten och 
fler är på väg in i verksamheten.  

• Rekrytering av ny IT-direktör har startat.  
• Frågan om solfångare i Värnamo kommer upp vid 

nästa sammanträde med planeringsdelegationen.  
• Länstrafikens övergång till Landstingets vid 

årsskiftet.  
• Samverkan med Regionförbundet i arbetet med 

RUS.    

§ 197 Månadsuppföljning  
Information av landstingsdirektör, ekonomidirektör samt 
hälso- och sjukvårdsdirektör.  
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§ 198 
Dnr 
LK11-
0255  

Organisations- och verksamhetsbidrag till 
organisationer inom handikappområdet 2012  
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till 
organisationer inom handikappområdet.  
 
Beslut 
Lanstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 
för år 2012.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 199 
Dnr 
LK11-
0703 

Organisations- och verksamhetsbidrag till 
organisationer inom folkhälsoområdet 2012  
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till 
organisationer inom folkhälsoområdet.  
 
Beslut 
Lanstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 
för år 2012.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 200 
Dnr 
LK11-
0035 

Förvaltningsbudgetar 2012  
Föreligger förvaltningsbudgetar för 2012.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 
en ändring avseende mätmetoden för hälsosamtal vid 
vårdcentralerna Bra Liv att denna ska vara genomförda 
samtal.  
 
En korrigering görs även på sidan 121 i stycket ekonomiskt 
perspektiv där skrivningen om SAP stryks.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande förvaltningsbudgetar med tillägg 
av att man även mäter genomförda hälsosamtal, samt att 
korrigering enligt ovan görs på sidan 121.  
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Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 201 
Dnr 
LK11- 
0691   

Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet  
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till 
organisationer inom kulturområdet.  
 
Beslut 
Lanstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 
för år 2012.  
 
Utdrag: Regional utvecklingsdelegation 
              Regional utveckling  

§ 202 
Dnr 
LK11- 
0706 

Revidering/komplettering av arbetsordning för 
landstingsstyrelsens delegationer  
Föreligger förslag till revidering/komplettering av 
arbetsordning.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisade kompletteringar till delegations-
bestämmelser och ansvarsfördelning för landstingsstyrelsen. 
 
Utdrag: Berörda  

§ 203 
Dnr 
LK11-
0598 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden – 
Verksamhetsplan 2012 med budget 2012-2014 
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 
samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  
 
Vid ärendets behandling informerar Carina Ödebrink om att 
Vaggeryds kommun har tillstyrkt förslaget till budget för 
2012 och att man förutsätter att samordningsförbundet 
förändrar fördelningsgrunderna 2013 så att dessa likställs 
mellan kommunerna. Landstingsstyrelsen noterar 
informationen.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna verksamhetsplan för 2012 med budget för 
2012 till 2014.  
 
Utdrag: Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  
             Folkhälsa och sjukvård 

§ 204 
Dnr 
LK11-
0275 

Energibesparande investeringar i fatsigheter  
Föreligger redovisning kring energibesparande 
investeringar.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna genomförande av energibesparande 
investeringar enligt redovisad specifikation.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 205 
Dnr 
LK11-
0436  

Slutredovisning av fastighetsinvesteringar  
Föreligger slutredovisningar för fastighetsinvesteringar.  
Vid ärendets behandling görs en rättning avseende 
samlokalisering av lokaler.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
enligt bilagd förteckning,  
 
att ur anslaget för fastighetsinvesteringar anvisa 927 000 kr 
(ökade avskrivningskostnader 1 301 000 kronor minus 
tillkommande hyresintäkter 374 000) för justering av 
Landstingsfastigheters ersättning.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 206 
Dnr 
LK11- 

Uppföljning av primärvården under våren 2011 
Föreligger en redovisning av den uppföljning som gjorts av 
primärvården under våren 2011.  
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0654  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 207 
Dnr 
LK11- 
0654 

Personuppgiftsansvar för Nationella Kvalitétsregister 
Landstinget i Jönköpings län är sedan tidigare centralt 
personuppgiftsansvarig för fyra nationella kvalitétsregister. 
Föreligger handling där landstingsstyrelsen formellt bör 
besluta om att man är centralt personuppgiftsansvarig för 
dessa register.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att man är centralt personuppgiftsansvarig för Svenska 
Ryggregistret, Svenskt Kvalitétsregister för gallstenskirurgi, 
Senior Alert samt Svenskt Njurregister.  

Utdrag: Landstingets PUL-handläggare  
             Kansliavdelningen  

§ 208 
Dnr 
LK11- 
0558  

Betänkandet – Spara i goda tider – för en stabil 
kommunal verksamhet – förslag till yttrande 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkande.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att avge yttrande i enlighet med bilagda förslag.  

Utdrag: Finansdepartementet  
             Ekonomiavdelningen  

§ 209 
Dnr 
LK11- 
0558 

Granskning av delårsrapport 2:2011  
Föreligger förslag till yttrande på ovan rubricerade 
granskning.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 
skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.  
 
Utdrag: Landstingets revisorer 
             Ekonomiavdelninge  

§ 210 
Dnr 
LK11- 
0564 

Löpande granskning av redovisning och administrativa 
system – lönehantering – förslag till yttrande 
Föreligger förslag till yttrande på ovan rubricerade 
granskning.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 
skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.  

Utdrag: Landstingets revisorer  
             Centrala personalavdelningen  

§ 211 
Dnr 
LK11-
0590  

Uppföljning av regelverk för privata vårdgivare  
Föreligger uppföljning av utförda prestationer hos privata 
vårdgivare som har samverkansavtal enligt LOL och LOS.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att ansvar för framtagande och publicering av riktlinjer 
åligger hälso- och sjukvårdsdirektören samt,  
 
att hälso- och sjukvårdsavdelningen får i uppdrag att 
granska följsamheten till de regelverk och avtal som 
omfattar de privata vårdgivarna med samverkansavtal.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  
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§ 212 
Dnr 
LK11-
0035 

Sjukreseförmånen – precisering av regelverk Budget 
2012 med flerårsplan 2013-2014  
Föreligger handling som beskriver definitionen av 
återkommande kvalificerad vård på sjukhuset avseende 
regelverk för sjukresor. 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa beskriven definition av återkommande 
kvalificerad vård på sjukhus avseende regelverk för 
sjukresor.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 213 
Dnr 
LK11- 
0745 

HPV-vaccin – direktupphandling  
Föreligger handling där landstingsstyrelsen föreslås besluta 

att direktupphandla HPV-vaccin från Sanofi Pasteur MSD 
under pågående prövning i förvaltningsdomstol,  
 
att när avtal tecknas i pågående nationell upphandling 
upphör avtalet att gälla med undantag av kompletterande 
doser för de flickor som redan påbörjat vaccinations-
programmet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag enligt 
ovan.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  
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Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Maria Frisk  
Ordförande  

 Torbjörn Eriksson 
 

 
Protokollet är justerat 2011-   -   och justeringen är tillkännagiven  
på Landstingets anslagstavla samma dag.  
I tjänsten  
 
Lena Sandqvist  
 
 

 


