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Plats: Sal A, Landstingets kansli 

Närvarande: Beslutande: 
Håkan Jansson (M), ordförande  
Mia Frisk (KD) 
Anna-Carin Magnusson (S) 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring-Thorsén (FP) 
Märta Svärd (MP) 
Malin Wengholm (M) 
Lilian Sjöberg-Wärn (M) 
Martin Hytting (M) 
Torbjörn Eriksson (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Carina Ödebrink (S) 
Rachel de Basso (S) ersätter Anders Berglund (S) 
Ann-Kristine Göransson (S) 
Agneta Johansson (S) 
 
Ersättare:  
Helena Stålhammar (C) 
Esse Petersson (FP)  
Britt Johansson (M) 
Birgitta Dovskog (S) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Inga Jonasson (V) 
 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen 
§ 191 

       

§ 177 Justerare 
Malin Wengholm utses att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden 
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§ 178 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med förslag. 

§ 179 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna, Anna-Carin Magnusson 
påpekar att de skrivelser från kommunerna om samverkan på 
lokal nivå bör behandlas som ett enskilt ärende på ett 
kommande sammanträde. 

§ 180 Aktuell information  
Landstingsdirektören informerar angående: 

• Beslut av PD/primärkommunala nämnden om 
framtagande av handlingsplan ledning och 
samverkan Landsting och kommuner,  

• Regionala trafikmyndigheternas representation på 
nationell nivå 

• Ledningsgrupp landstingen  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om. 

• Tillgång till mat och dryck på akutmottagningarna  
 
Landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och 
ekonomidirektör redogör för månadsuppföljningen för 
september månad. 

§ 181 
Dnr 
LK11-
0035 

Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014 
Inför beslutet redogör landstingsdirektören för hur 
budgetarbetet har hanterats i den centrala 
samverkansgruppen.  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören redogör för var regler för 
sjukresor finns redovisat. Regler för sjukresor ska hanteras 
av landstingsstyrelsen på sammanträdet den 13 december.  
 
Ett förslag till budget  2012 och flerårsplan 2013-2014 finns 
för beslut av landstingsstyrelsen. Socialdemokraterna har 
även de lämnat förslag och yrkanden över budget och 
flerårsplan.  
 
Beslut 
Ordföranden föreslår följande beslutsordning att 
majoritetens förslag till budget ska ställas mot 
Socialdemokraternas förslag och yrkanden.  
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De som röstar för den föreslagna beslutsordningen röstar JA 
de som röstar emot röstar NEJ.  
  
Ordföranden finner att styrelsen beslutat att anta den 
förslagna beslutsordningen.   
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition enligt 
följande 
 
JA för bifall för majoritetens förslag och avslag till 
Socialdemokraternas förslag och yrkanden.  
NEJ för avslag till majoritetens förslag och bifall till 
Socialdemokraternas förslag och yrkanden.  
 
Ordföranden finner att landstingsstyrelsen antar majoritetens 
förslag och avslår därmed samtliga yrkanden från 
Socialdemokraterna och beslutar:  
 
att godkänna förslaget till budget för 2012 och flerårsplan 
2013-2014 
 
att fastställa utdebiteringssatsen för 2012 till 11:00 per 
skattekrona.  
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag och yrkanden, se bilaga.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 182 
Dnr 
LK11-
0541 

Regional kulturplan 2011- avsiktsförklaring 
Landstingsfullmäktige fastställde 2011-10-25 Regional 
kulturplan 2012-2014 för Jönköpings län. Landstinget ska 
lämna in en avsiktsförklaring till statens kulturråd som 
underlag för diskussioner om statlig medfinansiering. Ett 
förslag till avsiktsförklaring har tagits fram, vid 
sammanträdet stryks andra meningen i första stycket i 
förslaget till avsiktsförklaring.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att till Statens kulturråd överlämna avsiktsförklaring i 
enlighet med förslag.  
 
Utdrag: Regional utveckling 
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§ 183 
Dnr 
LK11-
0543 

Avsiktsförklaring, KomHem – vård, omsorg och rehab 
nära dig 
Med uppdrag från Planeringsdelegationen och den 
Primärkommunala nämnden har en avsiktsförklaring för en 
kommunalisering av länets hemsjukvård tagits fram.  
 
Vid läns- LAKOs sammanträde 2011-11-01 föreslås att 
länets kommuner och Landstinget ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen.  

 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att ställa sig bakom avsiktsförklaringen ”KomHem – vård, 
omsorg och rehab nära dig”.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen, 
Primärkommunala nämnden, Kommunerna 

§ 184 
Dnr 
LK11-
0518 

Regionalt utvecklingsansvar – ansökan om att få bilda 
regionkommun 
Företrädare för samtliga partidistrikt/länsförbund i Jönköpings 
län har kommit överens om att i partiöverläggningar bereda en 
ansökan om att få bilda regionkommun den 1 januari 2015, 
och ett förslag till ansökan har tagits fram.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige 
beslutar 
 
att till regeringen lämna ansökan om att nuvarande 
Jönköpings län från och med 2015 får bilda regionkommun 
med regionalt utvecklingsansvar enligt lag om regionalt 
utvecklingsansvar 
(SFS 2010:630).  
 
att godkänna förslaget till ansökan.  
 
att föreslå att partidistrikt/länsförbund, för de partier som 
finns representerade i fullmäktige, tar i uppdrag att utgöra 
styrgrupp för sammanläggning av Regionförbundet i 
Jönköpings län och Landstinget i Jönköpings län.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 
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§ 185 
Dnr 
LK11-
0057 

Motion – Landstinget i Jönköpings län – bäst i Sverige 
på miljöarbete 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår  Per-Olof 
Bladh, Mikael Ekwall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet  
 
att landstingsstyrelsen ges uppdraget att ta fram en 
redovisning över hur Landstinget i Jönköpings län hävdar sig 
i jämförelse med landets landsting och regioner inom 
miljöområdet.  
 
att resultatet snarast återredovisas till landstingsfullmäktige.  
 
att resultatet används för att konkretisera och planera 
Landstingets miljöarbete med målet att bli ledande i Sverige 
på detta område.  
 
Allmänpolitiska utskottet har lämnat yttrande över motionen. 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta 
i enlighet med utskottets förslag  
 
att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 186 
Dnr 
LK11-
0609 

Generalplan  - Höglandssjukhuset Eksjö 
Ett förslag till slutfas av generalplan för Höglandssjukhuset i 
Eksjö finns för beslut av landstingsstyrelsen.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta 
 
att godkänna förslaget till generalplan Höglandssjukhuset i 
Eksjö. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 187 
Dnr 
LK11-
0287 

Policy för upphandling av varor och tjänster 
En policy för upphandling av varor och tjänster finns för 
beslut av landstingsstyrelsen.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta 
 
att godkänna policy för upphandling av varor och tjänster.  
 
Vid ärendets beredning begär Marcus Eskdahl en 
protokollsanteckning med hänvisning till Landstingets policy 
för sociala och etiska krav för upphandling att en 
nulägesbeskrivning ska redovisas för landstingsstyrelsen.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 188 
Dnr 
LK11-
0604 

Extra resurser för förbättrad tillgänglighet 
Landstingsstyrelsen tar del av en framställan av behov av 
extra resurser för insatser för att förbättra tillgängligheten. 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige att besluta  
 
att ur anslaget för oförutsedda utgifter anvisa 7 miljoner 
kronor för förbättrad tillgänglighet till operationer/åtgärder i 
hälso- och sjukvården.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 189 
Dnr 
LK11-
0457 

Fria nyttigheter för företagshälsovård 
Ett förslag angående kostnadsansvar för medicinsk 
diagnostik inom företagshälsovården finns för beslut av 
landstingsstyrelsen.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att kostnadsansvar för medicinsk diagnostik inom 
företagshälsovården avseende sjukvård, följer gällande 
regelbok för vårdval i Jönköpings län.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen, 
Ekonomiavdelningen 

§ 190 
Dnr 
LK11-

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
En redovisning av icke slutbehandlade motioner har 
sammanställts.  
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0626  
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
- att överlämna redovisningen av icke slutbehandlade 
motioner till landstingsfullmäktige. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 191 
Dnr 
LK11-
0278 

Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för 
allvarliga och extraordinära händelser 
Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, redogör för 
förslaget till Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för 
allvarliga och extraordinära händelser.  
  
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan 
för allvarliga och extraordinära händelser.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
 
Justeras 
 

Håkan Jansson Malin Wengholm  
         
        Protokollet är justerat 2011-11-      och justeringen är tillkännagiven  
        på Landstingets anslagstavla samma dag.  
 
       
        Lena Sandqvist 

 


