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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 129-142 

Tid: 2012-08-21 13:00-14:20 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande 

Anders Pansell (KD) ersätter Maria Frisk   

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) 

Bo Kärreskog (S), Ann-Kristine Göransson  

Agneta Johansson (S) 

 

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Rachel de Basso (S) 

Esse Petersson (FP) 

Helena Stålhammar (C)  

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, 

§§ 129-133 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör, §§ 129-133 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

  

§ 129 Val av protokolljusterare   
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Lena 

Skaring Thorsén.  
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§ 130 Fastställande av dagordning  

Tillägg av ärenden avseende: 

 Program för Hållbar utveckling - remisstid 

 Arbetsformer för landstingsstyrelsen  

 

I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utsänt förslag.  

§ 131 Anmälningsärenden  

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 132 Information  

Landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör 

informerar om: 

 Sommaren 2012, kort rapport från förvaltningarna  

 Arbetsmiljö och åtgärder för hus D9 på Ryhov  

 1177, ärende till nästa PD och LS  

 Hantering kring mindre distrikts-

sköterskemottagningar i samband med att 

hemsjukvården går över till kommunerna.  

 

 

Information av personaldirektör i ärende avseende  

verksamheten på vuxenpsykiatrisk mottagning i Jönköping.  

 

Kommunikationsdirektören informerar om Landstingets 

aktivitet under Almedalsveckan.  

§ 133 Månadsuppföljning  
Redovisning av landstingsdirektör och ekonomidirektör.  

§ 134 

Dnr 

LJ2012 

/896 

 

Deltagande i demokratiprojektet ”Utveckling av 
styrsystem med medborgardialog” 
Föreligger skrivelse från Allmänpolitiska utskottet angående 

deltagande i SKL:s demokratiprojekt ”Utveckling av 

styrsystem med medborgardialog”. I sin hemställan föreslår 

utskottet landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna deltagande i projektet ”Utveckling av 

styrsystem med medborgardialog” under tre år,  

 

att resurser enligt hemställan avsätts till Allmänpolitiska 

utskottets förfogande för att kunna bedriva projektet 



 

PROTOKOLL 3(8) 

      

Landstingsstyrelsen §§ 129-142 

Tid: 2012-08-21 13:00-14:20 
 

 

 Sign 

 

Vid ärendets behandling idag föreslås att uppdra till  

Allmänpolitiska utskottet och kansliet att beskriva 

arbetsuppgifterna och dess innehåll och härefter återkomma 

till landstingsstyrelsen om vilka resursbehov som kan 

behövas.  

 

Anna-Carin Magnusson påpekar att det är angeläget att 

komma igång med projektet och vikten av att Landstingets 

kansli är behjälplig med framtagande av vilka kostnader som 

detta medför.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag 

samt,  

att uppdra till Allmänpolitiska utskottet och Landstingets 

kansli att beskriva arbetsuppgifterna och dess innehåll och 

härefter återkomma till landstingsstyrelsen om vilka 

resursbehov som kan behövas.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Landstingsdirektören  

§ 135 

Dnr 

LJ2012

/875 

Försäljning av fastigheten Riddersberg 1:11 
Föreligger handling avseende försäljning av Riddersberg 

1:11 där landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att godkänna försäljning av fastigheten Riddersberg 1:11 

enligt köpekontrakt daterat 2012-06-08. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl avslag på 

ovanstående förslag.  

 

Beslut  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att godkänna försäljning av fastigheten Riddersberg 1:11 

enligt köpekontrakt daterat 2012-06-08. 

Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  

Föreliggande förslag mot Marcus Eskdahls yrkande.  
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För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan 

Jansson, Anders Pansell, Rune Backlund, Lena Skaring 

Thorsén, Märta Svärd, Britt Johansson, Lilian Sjöberg-

Wärn, Malin Wengholm och Torbjörn Eriksson.  

 

För bifall till Marcus Eskdahls yrkande (NEJ) röstar Anna-

Carin Magnusson, Marcus Eskdahl, Carina Ödebrink, 

Anders Berglund, Bo Kärreskog och Agneta Johansson.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar således enligt föreliggande 

förslag  

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget 

yrkande. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 136 

Dnr 

LJ2012

/778 

Revision av stiftelser  

Föreligger handling avseende revision av stiftelser 2011.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att för stiftelser med krav på årsredovisning till länsstyrelsen 

överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 

samt,  

 

att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets 

stiftelseförvaltning till handlingarna. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 137 

Dnr 

LJ2012 

/733 

Betänkandet – Upphandlingsstödets framtid – SOU 

2012:32 

Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över 

rubricerade betänkande.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna bifogat yttrande 

som svar till Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Inköpsavdelningen  

§ 138 

Dnr 

LJ2012 

/677 

Betänkandet – Vital kommunal demokrati – SOU 

2012:30  
Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över 

rubricerade betänkande. Allmänpolitiska utskottet har i 

föreliggande handling lämnat förslag till yttrande.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på att 

hela andra stycket under punkt 2 som innefattar synpunkter 

på majoritetsstyre, samt synpunkter på mindre fullmäktige-

församlingar i kommuner stryks. 

 

I yrkandet om strykning av text avseende mindre 

fullmäktigeförsamlingar i kommuner instämmer 

ordföranden.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag med strykning av text avseende mindre 

fullmäktigeförsamlingar i kommuner, vilket är 

planeringsdelegationens förslag 2012-08-14.  

 

Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  

Föreliggande förslag mot Marcus Eskdahls yrkande.  

 

För bifall till planeringsdelegationens förslag (JA) röstar 

Håkan Jansson, Anders Pansell, Rune Backlund, Lena 

Skaring Thorsén, Märta Svärd, Britt Johansson, Lilian 

Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm och Torbjörn Eriksson.  

 

För bifall till Anna-Carin Magnussons yrkande (NEJ) röstar 

Anna-Carin Magnusson, Marcus Eskdahl, Carina Ödebrink, 

Anders Berglund, Bo Kärreskog och Agneta Johansson.  
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Landstingsstyrelsen beslutar således enligt 

planeringsdelegationens förslag. 

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget 

yrkande. 

 

Utdrag: Finansdepartementet 

             Allmänpolitiska utskottet  

             Kansliavdelningen 

§ 139 

Dnr 

LJ2012 

/817, 

/818, 

/819 

Betänkandet – Gör det enklare – SOU 2012:33 

DS 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny 

effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och 

socialtjänst 

DS 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för 

vård och apotek 

Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över 

rubricerade promemorior.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.   

 

Utdrag: Socialstyrelsen 

              Folkhälsa och sjukvård  

§ 140 

Dnr 

LK11-

0553 

Granskning av föreningsbidrag  
Landstingets revisorer har i skrivelse 2012-03-19 redovisat 

granskning av föreningsbidrag.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 

skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport kring 

föreningsbidrag.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 
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§ 141 

Dnr  

LJ2012

/1114 

Program för Hållbar utveckling  

Program för Hållbar utveckling 2013-2016 har tagits fram.  

Ordföranden föreslår vid dagens sammanträde att 

remisstiden förlängs med cirka en månad, vilket innebär att 

beslut om programmet kommer att tas vid 

landstingsfullmäktiges sammanträde i november 2012.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att remisstiden förlängs i enlighet med ovanstående förslag.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Landstingets miljöchef 

§ 142 Arbetsformer för landstingsstyrelsen  
Ordföranden informerar från överläggningar mellan 

gruppledarna 2012-08-14, där forum för föredragningar och 

information samt sluttid för sammanträden i 

landstingsstyrelsen diskuterades. Samtliga gruppledare 

överens om att föredragningar och information i ärenden i 

huvudsak förläggs till landstingsstyrelsens sammanträde. 

 

I ovanstående instämmer idag landstingsstyrelsens 

ledamöter. 

 

Vid diskussion om sluttid för landstingsstyrelsen 

sammanträden beslutas i enlighet med förslag från Anna-

Carin Magnusson till 16:30. 

 

Utdrag: Landstingsdirektör 

             Kansliavdelningen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson  Lena Skaring Thorsén 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


