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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 186-208 

Tid: 2012-11-13, kl 13:00-16:25 

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) 

Ann-Kristine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 
 

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Anders Pansell (KD) 

Bo Kärreskog (S) 

Esse Petersson (FP) 

Helena Stålhammar (C) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Adjungerade: 

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirekör 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, §§ 186-190  

§ 186 Val av protokolljusterare   

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Lilian Sjöberg-Wärn.  
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§ 187 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

§ 188 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 189 Aktuell information  

 Information om Jönköpings sjukvårdsområde av 

sjukvårdsdirektör Ann-Marie Schaffrath. 

 

 Information av landstingsdirektören om: 

- Återkoppling av motion om kulturbussar 

- Landstinget JO-anmält för medverkan i TV-

program. Polisanmälan avseende hot mot 

tjänstemän 

- Inkörningsproblematik för ny fakturaportal 

- Elproblem på operation på Ryhov 

- Cosmic – uppgradering av systemet, samt 

information om Cosmicdagen den 20 november. 

 

  
 Information av ordföranden om brev från 

medarbetare avseende avskedsgåva i samband med 

övergång till kommunen. Dessa medarbetare 

erhåller avskedsgåva enligt regelverk, berör cirka 

300 stycken. Översyn kommer att göras kring 

hantering av kostnaden för detta.   

 Information om att landstingsstyrelsens presidium 

har utsett Lilian Sjöberg-Wärn att representera 

Landstinget i en kommande styrgrupp för 

Energikontoret i Jönköpings län. Även ersättare ska 

utses. 

§ 190 Månadsuppföljning  
Redovisning av landstingsdirektör, ekonomidirektör samt 

hälso- och sjukvårdsdirektör. 

§ 191 Ersättningsmodell för specialiserad sjukvård  
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör.  

Återkoppling och diskussion vid kommande sammanträde i 

landstingsstyrelsen i december.  
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§ 192 

Dnr 

LJ2012

/1114 

Program för Hållbar utveckling 2013-2016 – utifrån ett 

miljöperspektiv  
Föreligger förslag till program för Hållbar utveckling 

2013-2016 . Under berednings- och remisstiden har 

information och synpunkter inhämtats från bland annat 

Allmänpolitiska utskottet och Länets klimatråd. 

 

Vid ärendets behandling föreligger kompletterande 

synpunkter från majoriteten samt även ett yrkande från 

Miljöpartiet avseende ekologiska livsmedel, bilaga 1.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att tillstyrka föreliggande förslag till program för Hållbar 

utveckling 2013-2016 inkluderat kompletterande 

synpunkter samt,  

 

att avslå yrkande från Miljöpartiet avseende ekologiska 

livsmedel.  

 

Reservation Miljöpartiet.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 193 

Dnr 

2012/ 

1457 

Utökad hematologisk vård vid medicinkliniken, 

Länssjukhuset Ryhov  
Förslag finns avseende verksamhetsförändringar med 

utökad hematologisk vårdverksamhet på medicinkliniken 

Ryhov. Investeringsutgiften för iordningsställande av 

lokaler är beräknad till mellan 7-8 miljoner kronor.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna utökad hematologisk verksamhet vid 

Länssjukhuset Ryhov enligt här redovisat förslag,  

 

att investeringen tas upp i budget för 2013,  
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att under förutsättning av landstingsfullmäktiges 

godkännande påbörja projektering och upphandling för 

ombyggnad av medicinklinikens lokaler vid Länssjukhuset 

Ryhov.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 194 

Dnr 

LJ2012 

/106 

Budget med verksamhetsplan 2013 och flerårsplan 

2014-2015 
Föreligger vid dagens sammanträde majoritetens förslag 

till Budget med verksamhetsplan 2013 och flerårsplan 

2014-2015 samt Socialdemokraternas förslag till Budget 

med verksamhetsplan 2013 och flerårsplan 2014-2015, 

bilaga 2. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Rune Backlund för 

majoriteten på ett tilläggsförslag till avsnitt 7 i 

budgethandlingen avseende arbetsmarknadsåtgärder.  

I detta yrkandet instämmer Socialdemokraterna.  

Lena Skaring Thorsén yrkar på ett tillägg avseende 

driftanslag under 2013 till Vandalorum till vilket Martin 

Hytting yrkar avslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att landstingsstyrelsen antar majoritetens förslag 

inklusive tilläggsförslag till avsnitt 7 och avslår därmed 

Socialdemokraterna förslag till budget och flerårsplan samt 

yrkande från Lena Skaring Thorsén.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar således  

 

att godkänna förslaget till budget med verksamhetsplan för 

2013 och flerårsplan 2014-2015, inklusive tillägg avsnitt 7 

samt, 
 

att föreslå landstingsfullmäktige fastställa 

utdebiteringssatsen för 2013 till 10:66 per skattekrona.  
 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget 

förslag. 

Reservation Folkpartiet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 
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§ 195 

Dnr 

LJ2012

/1370 

Energibesparande åtgärder 

Förslag finns för energibesparande åtgärder och 

investeringar för 2012-2013. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna genomförande av energibesparande 

investeringar enligt redovisad specifikation..  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

              Landstingsfastigheter   

§ 196 

LJ2012

/1384 

Mariannelunds folktandvård – tillkommande utgift för 

paviljong  
Landstingsstyrelsen har 2012-10-16 tagit beslut kring 

inköp av paviljongbyggnad samt markförvärv.  

Föreligger handling som redovisar tillkommande utgifter 

för flytt och etablering av paviljong i Mariannelund.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att för tillkommande utgifter vid flytt och 

iordningställande av Folktandvårdspaviljong i 

Mariannelund anvisa 1 miljon kronor,  

 

att medel för köpen anvisas ur anslaget för oförutsedda 

utgifter.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

             Landstingsfastigheter   

§ 197 

Dnr 

LJ2012

/1516 

Överenskommelse med Gislaveds kommun 

avseende vissa fastighetsfrågor  
Förslag till överenskommelse finns gällande reglering av 

fastighetsfrågor med Gislaveds kommun.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  
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att godkänna överenskommelse, daterat 2012-10-24 med 

Gislaveds kommun avseende reglering av vissa 

fastighetsfrågor. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

              Landstingsfastigheter  

§ 198 

Dnr 

LJ2012

/1383 

Förslag till verksamhetsplan 2013 med budget 2013-

2014 
Föreligger förslag till verksamhetsplan 2013 med budget 

2013-2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna verksamhetsplan för 2013 med budget för 

2013-2014.  

 

Utdrag: Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

              Folkhälsa och sjukvård 

§ 199 

Dnr  

LJ2012

/1372 

Personuppgiftsansvar för Nationellt kvalitetsregister – 

Svenska Höftfysiolysregistret 
Föreligger förslag angående centralt personuppgiftsansvar 

för Svenska Höftfysiolysregistret.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att man är centralt personuppgiftsansvarig för Svenska 

Höftfysiolysregistret.  

 

Utdrag: Sveriges Kommuner och Landsting 

              Kansliavdelningen  

              Folkhälsa och sjukvård  

§ 200 

Dnr 

LJ2012

/715 

Remiss – Psykiatrin och lagen – tvångsvård, 

straffansvar och samhällsskydd – SOU 2012:17, 

S2012/2766/FS 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 

betänkande.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bif yttrande som svara till 

Socialdepartementet 

 

Utdrag: Socialdepartementet 

            Folkhälsa och sjukvård  

§ 201 

Dnr 

LJ2012

/1344 

Remiss – Hälso- och sjukvård till personer som vistas 

i Sverige utan tillstånd – Ds 2012:36 – 

S2012/6727/FS 
Föreligger förslag till yttrande över rubricerad 

promemoria.  

 

Vid ärendets beredning i planeringsdelegationen föreslås 

ett tillägg i yttrandet lydande:   

Landstinget i Jönköpings län erbjuder sedan 2008 

nödvändig hälso- och sjukvård till personer som vistas i 

Sverige utan tillstånd med anledning av MR-hänsyn i 

avvaktan på beslut från regering och riksdag.  

 

Vid dagens sammanträde yrkar Maria Frisk på att man gör 

en justering kring ekonomin samt att Landstinget yttrar sig 

i samstämmighet med det yttrande som Sveriges 

Kommuner och Landsting avger. 

 

Anna-Carin Magnusson vill till protokollet ha antecknat 

följande: Gällande finansieringsfrågan vill inte 

Socialdemokraterna i dagsläget ta ställning till för 

ersättning per prestation eller generellt statsbidrag.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att justera föreliggande yttrande till att följa det yttrande 

som Sveriges Kommuner och Landsting avger samt, 

 

att godkänna det tillägg till yttrandet som 

planeringsdelegationen föreslagit 

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Folkhälsa och sjukvård 
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§ 202 

Dnr 

LJ2012 

/1397 

Remiss – Förslag till nya EU-rättsakter avseende 

medicintekniska produkter och medicintekniska 

produkter för in-vitrodiagnostik – Dnr S2012/6704/FS 

Landstinget har getts möjligheter att yttra sig över ovan 

rubricerade förslag till nya EU-rättsakter. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att Landstinget avstår från att yttra sig över förslag till nya 

EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och 

medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

            Folkhälsa och sjukvård 

§ 203 

Dnr 

LJ2012

/1167 

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 

vårdvalet – Landstinget i Jönköpings län, LJR2012/16 
Föreligger förslag till yttrande över granskningsrapport av 

vårdvalet, Granskning av vårdvalet – Landstinget i 

Jönköpings län, LJR2012/16.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Folkhälsa och sjukvård   

§ 204 

Dnr 

LJ2012 

/1404 

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 

folkhälsa för barn 0-5 år 

Föreligger förslag till yttrande över granskningsrapport av 

folkhälsa för barn 0-5 år.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  
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att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Folkhälsa och sjukvård   

§ 205 

Dnr 

LJ2012

/1467 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Föreligger redovisning över icke slutbehandlade motioner.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade 

motioner till landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 206 

Dnr 

LJ2012 

/909 

Revidering av regional kulturplan  
Den gällande kulturplanen antogs av landstingsfullmäktige 

2011-10-25 och revidering ska ske årligen. 

 

Regional utvecklingsdelegationen har behandlat ärendet  

2012-11-05 och föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att gällande kulturplan förlängs med ett år i befintlig 

utformning.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag  

 

att gällande kulturplan förlängs med ett år i befintlig 

utformning.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 207 

Dnr 

LJ2012 

/1213 

Nya bidragsformer för kulturaktiviteter 

Landstingsfullmäktige har i juni 2008 beslutat om policy 

och riktlinjer för Landstingets bidragsgivning. 

 

Föreligger förslag till nya bidragsformer för 
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kulturaktiviteter.  

 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att anta föreliggande förslag till riktlinjer för Landstingets 

bidrag till kulturaktiviteter att gälla från och med 

2013-01-01.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att till regional utvecklingsdirektör delegera att inom 

ramen för kulturanslaget besluta om arrangörsgarantier upp 

till 10 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

             Regional utvecklingsdirektör  

            Ekonomiavdelningen  

§ 208 

Dnr 

LJ2012 

/1452 

Vandalorum – utvecklingsmedel  

Landstinget har av Kulturrådet erhållit 500 000 kronor för 

Vandalorums utveckling till ett konstpedagogiskt centrum.  

För att möta upp statens beviljade bidrag föreslås 

landstingsstyrelsen besluta  

 

att anvisa 500 000 kronor till Vandalorum ur medlen 

avsatta för kulturplanen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att anvisa 500 000 kronor till Vandalorum ur medlen 

avsatta för kulturplanen.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

              Ekonomiavdelningen  

Vid protokollet 
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Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Lilian Sjöberg-Wärn  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar  

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


