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Landstingsstyrelsen §§ 20-40
Tid:

2011-02-22 13:00-14:50

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Peranders Johansson (M), ordförande
Mia Frisk (KD)
Anna-Carin Magnusson (S)
Rune Backlund (C)
Esse Petersson (FP) ersätter Lena Skaring Thorsén
Märta Svärd (MP)
Håkan Jansson (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Martin Hytting (M)
Torbjörn Eriksson (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Carina Ödebrink (S)
Anders Berglund (S)
Ann-Kristine Göransson (S)
Agneta Johansson (S)
Ersättare:
Helena Stålhammar (C)
Bo Kärreskog (S)
Kajsa Carlsson (MP)
Britt Johansson (M)
Anders Pansell (KD)
Övriga:
Inga Jonasson (V)
Kristina Winberg (SD)
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör
Hans Gränefält, direktör Vårdcentralerna Bra Liv,
§§ 20-24
Petra Lindberg, förvaltningschef Medicinsk
diagnostik, §§ 20-24
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§ 20

Inledning
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 21

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Agneta Johansson.

§ 22

Fastställande av dagordning
Ärende 10 avseende ledningssystem för sjukskrivningsprocessen utgår. Tillägg av informationsärende avseende
simanläggning vid Värnamo sjukhus. I övrigt fastställs
dagordningen i enlighet med utsänt förslag.

§ 23

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 24

Information
• Verksamhetsinformation av Hans Gränefält, direktör
Vårdcentralerna Bra Liv samt Petra Lindberg,
förvaltningschef Medicinsk diagnostik.

§ 25

Tillgänglighet m m
Redovisning av ekonomidirektör av tillgänglighet,
patientsäkerhet och kontantlöst landsting.

§ 26
Månadsuppföljning 2010 – helår
Föreligger månadsuppföljning för 2010 – helår där
Dnr
LK10- landstingsstyrelsen föreslås besluta
0548
att månadsuppföljning 2010 – helår läggs till handlingarna.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
§ 27
Intern kontrollplan 2011
Föreligger förslag till intern kontrollplan för år 2011.
Dnr
LK11Beslut
0039
Landstingsstyrelsen beslutar
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att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan 2011.
Utdrag: Ekonomiavdelningen

§ 28
Dnr
LK110010

Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional
kollektivtrafik
Föreligger förslag avseende ny kollektivtrafiklag och
förändringar kring finansiering av regional kollektivtrafik där
landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att Landstinget från och med 2012-01-01 ensamt bär ansvar för
regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län
att från och med 2012-01-01 genomföra skatteväxling med
länets kommuner som baseras på beräknade kostnader för 2012
och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade
ansvarsförhållanden
att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet
ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning
av serviceresor
att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog
mellan Landstinget och länets kommuner om
trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och
samråd kring de förändringar som här redovisats.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på en
ändring i den 4:e att-satsen till att lyda:
att inrätta ett kommunalt beredningsorgan med parlamentarisk
sammansättning.
samt tillägg av en 5:e att-sats till att lyda:
att kollektivtrafikens förändrade huvudmannaskap utvärderas
före utgången av 2013.
Rune Backlund yrkar avslag på ovanstående yrkande från
Anna-Carin Magnusson.

PROTOKOLL

4(8)

Landstingsstyrelsen §§ 20-40
Tid:

2011-02-22 13:00-14:50
Beslut
Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under proposition
och finner att landstingsstyrelsen avslår Anna-Carin
Magnussons yrkanden vad gäller ändring av 4:e att-satsen samt
tillägg av en 5:e att-sats.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
i enlighet med föreliggande förslag.
Reservation S.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 29
Dnr
LK110010

Organisatoriska frågor med anledning av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering
Föreligger handling avseende organisatoriska frågor med
anledning av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering
där landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisad ansvarsfördelning mellan
planeringsdelegationen och regionala utvecklingsdelegationen,
att godkänna att Landstinget representeras i det kommunala
beredningsorgan på sätt som här redovisas,
att uppdra till Landstingets kansli att organisera och integrera
den allmänna kollektivtrafiken i Landstingets
förvaltningsorganisation i enlighet med här redovisat förslag
samt,
att landstingsstyrelsen fortlöpande informeras om
genomförandet.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
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Rapporten: Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av
de nationella kvalitétsregistrens fortsatta utveckling
S2010/7804HS
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade rapport.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på att
man under rubriken ”Satsa på nya eller befintliga register”
lägger till psykiatri som ett angeläget område.
Landstingsstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att avge föreliggande yttrande med ovanstående tillägg, som
svar till Socialdepartementet.
Utdrag: Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 31
Dnr
LK110009

Promemorian – Förslag till höjd garantinivå i
inkomstutjämningen för landstingen – FI2010/5696
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade
promemoria.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.
Utdrag: Finansdepartementet
Ekonomiavdelningen

Betänkandet – Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)
§ 32
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade
Dnr
LK10- betänkande.
0540
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
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att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.
Utdrag: Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 33
Dnr
LK110068

Mål och samverkan – Psykisk hälsa – barn och unga
Föreligger förslag till ett mål- och samverkansdokument inkl
handlingsplan som avser Landstingets och Eksjö kommuns
samverkan för att främja den psykiska hälsan hos barn och unga
samt för att motverka psykisk ohälsa.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anta mål- och samverkansdokument med handlingsplan för
perioden 2011-2013.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 34
Dnr
LK080360

Projektbidrag för Idrott och folkhälsa 2009-2011
Landstinget driver i samverkan med Smålands Idrottsförbund
projektet Idrott och folkhälsa som särskilt inriktar sig på
åtgärder som förbättrar förutsättningarna för fysisk aktivitet och
goda matvanor.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att ur anslaget för samhällsmedicin och folkhälsoarbete bevilja
Smålands Idrottsförbund 150 000 kronor för Landstingets i
Jönköpings del i projektet Idrott och folkhälsa med inriktning
på FaR – Fysisk aktivitet på recept
m m (projekttid år 3 av 3).
Utdrag: Folkhälsoavdelningen

§ 35
Bidrag till ungdomsorganisationer för år 2011
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till ungdomsDnr
LK11- organisationer för år 2011.
0060
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
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att godkänna fördelning av 2011 års bidrag till ungdomsorganisationer.
Utdrag: Regional utveckling

§ 36
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för år 2011
LK11- Föreligger förslag till fördelning av bidrag till politiska
ungdomsorganisationer för år 2011.
0061
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna fördelning av 2011 års bidrag till politiska
ungdomsorganisationer.
Utdrag: Regional utveckling
§ 37
Fördelning av bidrag till folkhögskolorna för år 2011
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till folkhögskolorna
Dnr
LK11- för år 2011.
0062
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna fördelning av 2011 års bidrag gällande
rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län.
Utdrag: Regional utveckling
§ 38
Ledamöter och ersättare i Adlons styrelse – valärende
Föreligger förslag till val av ledamöter och ersättare i
Dnr
LK11- Adlons styrelse.
0067
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att som ordinarie ledamot i kunskapsnätverket Adlons styrelse
mandatperioden 2011-2014 utse Rune Backlund,
att som ersättare i kunskapsnätverket Adlons styrelse
mandatperioden 2011-2014 utse Anna-Carin Magnusson.
Utdrag: Berörda
Kansliavdelningen, Lena Lindgren och Lena Sandqvist
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Val av ordinarie ledamot till Tekniska delegationen
Föreligger förslag till val av ordinarie ledamot i Tekniska
delegationen då Anders Pansell beslutat lämna sitt uppdrag
fr o m 2011-02-28.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att som ordinarie ledamot, efter Anders Pansell, föreslå
Torbjörn Eriksson, 720204-2458.
Utdrag: Berörda
Kansliavdelningen, Lena Lindgren och Lena Sandqvist

§ 40

Simanläggning vid Värnamo Sjukhus
Information i ärendet av tekniska delegationens ordförande
Håkan Jansson.

Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Peranders Johansson

Agneta Johansson

Protokollet är justerat 2011- - och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag
Intygas

Lena Sandqvist

