
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(10)

Diarienummer

 
Landstingsstyrelsen §§ 163-185 

Tid: 2012-10-16, kl 13:00-14:10 

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)  
Anders Pansell (KD) ersätter Torbjörn Eriksson  
Marcus Eskdahl (S) 
Carina Ödebrink (S) 
Anders Berglund (S) 
Stefan Svensson (S) ersätter Ann-Kristine Göransson  
Agneta Johansson (S) 
 
Ersättare:  
Britt Johansson (M) 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Esse Petersson (FP) 
Jarl Karlsson (S) 
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   

§ 163 Adjungering 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att till landstingsstyrelsen adjungera Samuel Grodén, 
Sverigedemokraterna.  
 
Utdrag: Berörd  
             Kansliavdelningen 
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§ 164 Val av protokolljusterare   
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  
Martin Hytting.  

§ 165 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

§ 165 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna 

§ 167 Aktuell information  
Information av landstingsdirektör om följande: 

 Internationellt besök från Italien och England 
 Bra Livs antibiotikakampanj 
 Flyttning och användning av kvarvarande geriatriska 

vårdplatser i Nässjö  
 Patientsäkerhetsberättelse och självdeklaration 

§ 168 
Dnr 
LJ2012
/616 

Delårsrapport 2 – 2012 
Föreligger delårsrapport 2 för 2012.  
Föredragning av landstingsdirektör och ekonomidirektör av
delårsrapport.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att delårsrapport 2012:2 godkänns.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 169 
Dnr 
LJ2012 
/82 

1177 och ett gemensamt kundcenter  
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 11 september 
gavs information i ärendet utifrån skrivelse daterad  
2012-08-22. Föreligger även en skrivelse som 
komplettering i ärendet daterad 2012-09-25. 
 
Vid ärendets behandling föreligger skrivelse med 
synpunkter från patientnämnden.  
 
Ordföranden föreslår ett tillägg i första att-satsen i skrivelse 
daterad 2012-09-25 lydande och vidareutvecklas avseende 
samverkan och uppdrag, för att tydliggöra 
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arbetsuppgifterna och komplettera varandra. 
Landstingsstyrelsen godkänner ovanstående tillägg.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att införa telefonnumret 1177 och inrätta ett kundcenter,  
 
att anvisa 13,2 mkr till verksamheten med täckning ur 
särskilt avsatta medel i budget 2012, 

 
att nuvarande modell med både patientnämnd och 
patientens direktkanal behålls och organiseras som här 
redovisats och vidareutvecklas avseende samverkan och 
uppdrag, för att tydliggöra arbetsuppgifterna och 
komplettera varandra, 
 
att Nässjö prövas som förstahandsalternativ för 
verksamhetens placering,  
 
att verksamheten inledningsvis organisatoriskt tillhör 
förvaltningen Landstingets kansli,  
 
att en översyn görs av Landstingets kanslis verksamhet 
med mål att landstingsgemensam service samlas i en 
förvaltning.  
 
Utdrag: Landstingsdirektören 
             Folkhälsa och sjukvård 

§ 170 
Dnr 
LJ2012
/1254 

Onkogenetisk verksamhet – etablering  
Föreligger förslag för etablering av onkogenetisk 
verksamhet på Länssjukhuset Ryhov. 
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att etablera onkogenetisk mottagningsverksamhet vid 
onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov till en årlig 
kostnad av 1 300 000 kronor,  
att medel för 2012 års verksamhet 400 000 kronor anvisas 
ur anslaget för verksamhetsutökningar inom hälso- och 
sjukvården.  
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Utdrag: Folkhälsa och sjukvård 

§ 171 
Dnr 
LJ2012
/1255 

Specialiserad palliativ vård – utökad verksamhet  
Föreligger förslag för utökning av den palliativa 
verksamheten.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna en utökad palliativ verksamhet till en årlig 
kostnad på 7 500 000 kronor med fördelning som här 
redovisas,  
 
att kostnaden för 2012 på 1 875 000 kronor anvisas ur 
anslaget för verksamhetsutökningar inom hälso- och 
sjukvård.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 172 
Dnr  
LJ2012
/1260 

Mansrådgivning – permanent verksamhet  
Mansrådgivning i Jönköping startade 2010-10-01 som ett 
samverkansprojekt mellan Landstinget och Jönköping, 
Habo och Mullsjö kommuner.  
 
Föreligger nu förslag till permanent etablering av 
mansrådgivning.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna etablering av mansrådgivning till en årlig 
kostnad på 800 000 kronor,  
 
att för 2012 års verksamhet ur landstingsstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter anvisa 200 000 kronor.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 173 
Dnr 
LJ2012 
/1303 

Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget 
sjukhusapotek 
Avregleringen av apoteksmarknaden i november 2011 
medförde att även landstingens läkemedelsförsörjning ska 
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upphandlas.  
 
Föreligger förslag till att läkemedelsförsörjningen till 
vårdens enheter sker via eget sjukhusapotek. 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna påbörjat arbete med inriktning att 
läkemedelsförsörjningen till vårdens enheter ska ske via ett 
sjukhusapotek i egen regi,  
 
att beskrivning och kostnadsberäkning ska presenteras före 
årsskiftet 2012-2013.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 174 
Dnr 
LJ2012
/1321 

Kulturhuset Spira – markreservation  
Föreligger skrivelse avseende förlängning av den 
markreservation som gjordes i samband med byggnationen 
av kulturhuset Spira. 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att hos Jönköpings kommun hemställa att Landstingets rätt 
till reserverad mark inom Kålgården 1:1 förlängs till  
2014-12-31. 
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  
             Regional utveckling   
            Landstingsfastigheter  
           Jönköpings kommun 

§ 175 
Dnr 
LJ2012 
1319 

Kraftsamling – budget för specifika uppdrag 
Föreligger skrivelse daterad 2012-10-08 om budgetmedel 
för projekt inom ramen för Kraftsamling.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
att ur ramen för oförutsedda utgifter anvisa 850 000 kronor 
avseende beräknade kostnader 2012 för redovisade projekt 
samt att resterande medel anvisas i 2013 års budget.  
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Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 176 
Dnr 
LJ2012
/1311 

Arbetsordning för landstingsfullmäktige – förslag till 
ändring 
Föreligger förslag om tillägg i arbetsordningen avseende en 
reglering av utskottens möjligheter till studieresor 
utomlands till en gång per mandatperiod.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att tillstyrka tillägg i arbetsordningen som reglerar 
utskottens möjlighet till studieresor utomlands till en gång 
per mandatperiod.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 177 
Dnr 
LJ2012
/1312 

Arvodesregler för förtroendevalda – förslag till ändring  
Föreligger förslag till ändring av arvoden till gruppledarna 
för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna så 
att dessa når upp till den 40 % spärr som krävs för att få ta 
del av aktuella pensions- och försäkringsförmåner som 
finns i Landstinget för förtroendevalda.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Kristdemokraterna genom 
Maria Frisk avslag på förändring av arvodesreglerna.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att fastställa föreslagen förändring av arvoden för 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att 
gälla från och med 2013-01-01.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 178 
Dnr 
LJ2012
/1313 

Sammanträdesplan för 2013 
Föreligger förslag till sammanträdesplan för år 2013 
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen beslutar 
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att fastställa föreliggande förslag till sammanträdesplan för 
år 2013. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 179 
Dnr 
LJ2012 
/962 

Regionförbundet – Verksamhetsplan och budget 2013 
Föreligger verksamhetsplan och budget för 
Regionförbundet.  
 
Följande ledamöter deltar ej i dagens beslut p g a jäv:  
Marcus Eskdahl, Maria Frisk, Agneta Johansson,  
Anna-Carin Magnusson, Anders Pansell,  
Lilian Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm och  
Carina Ödebrink. 
 
Vid ärendets behandling i planeringsdelegationen  
2012-10-02 har framförts synpunkt på skrivning i 
verksamhetsplanen, sidan 29, sjätte stycket avseende att ett 
balanserat resultat ska uppnås för 2013.  
 
Vid dagens sammanträde framför Rune Backlund synpunkt 
på att skrivning saknas avseende Jönköpings Flygplats och 
dess betydelse för länet, detta med tanke på att statliga 
bidrag till flygplatsen från och med nästa år går över till 
Regionförbundet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar att med följande synpunkter 
enligt ovan tillstyrka Regionförbundets verksamhetsplan 
och budget för 2013. 
 
Utdrag: Regionförbundet  

§ 180 
Dnr 
LJ2012
/985 

Remiss – Promemoria om Grundskole- och 
gymnasieutbildning för elever med autism och 
autismliknande tillstånd vid Dammdalsskolan  
Landstinget i Jönköpings län har av 
Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över 
ovan rubricerade promemoria.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
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att till Utbildningsdepartementet meddela att Landstinget 
avstår från att yttra sig.  
 
Utdrag: Utbildningsdepartementet 
              Regional utveckling 

§ 181 
Dnr 
LJ2012
/988 

Remiss – Promemoria om utökad undervisningstid i 
matematik  
Landstinget i Jönköpings län har av 
Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över 
ovan rubricerade promemoria.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att till Utbildningsdepartementet meddela att Landstinget 
avstår från att yttra sig.  
 
Utdrag: Utbildningsdepartementet 
              Regional utveckling 

§ 182 
Dnr 
LJ2012
/1199 

Remiss – Ett samhälle för alla – program för 
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun -  
Ks/2011:271  
Landstinget i Jönköpings län har av Jönköpings kommun 
beretts tillfälle att lämna synpunkter över rubricerade 
remiss.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna bifogat yttrande som svar till 
kommunstyrelsen i Jönköpings kommun.  
 
Utdrag: Jönköpings kommun 
             Folkhälsa och sjukvård  

§ 183 
Dnr 
LJ2012
/1254 

Skandionkliniken för avancerad strålbehandling  
Föreligger samarbetsavtal avseende vård vid 
Skandionkliniken.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 
förslaget.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
  
att godkänna föreliggande samarbetsavtal om vård vid 
Skandionkliniken.  
 
Utdrag: Skandionkliniken  
              Folkhälsa och sjukvård  

§ 184 
Dnr 
LJ2012
/1384 

Mariannelunds folktandvård – köp av paviljong och 
mark  
Föreligger handling för inköp av mark och uppförande av 
paviljong i Mariannelund.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att av Gislaveds kommun i enlighet med bilagda 
köpekontrakt förvärva en paviljongbyggnad till en 
köpeskilling på 1 000 000 kronor,  
 
att av Eksjö kommun i enlighet med köpekontrakt förvärva 
fastigheten Eksjö Staren 4 till en köpeskilling på 160 000 
kronor,  
 
att medel för köpen anvisas ur anslaget för oförutsedda 
utgifter.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 185 
Dnr 
LJ2012
/1386 

Försäljning av bostadsrätt i Brf Kronan HSB, 
Kungsgatan 15, Jönköping  
Landstinget äger en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen 
Kronan HSB. Föreligger nu förslag kring att denna kan 
avyttras.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att genom anbudsgivning via mäklare försälja bostadsrätten 
till lägenheten 8-2016-2-99-1 i bostadsrättsföreningen 
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Kronan HSB.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Martin Hytting  

 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
Intygar  
 
 
Lena Sandqvist  
 
 


