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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 1-19 

Tid: 2013-01-22, kl 13:00-15:00  

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson (M), ordförande  

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Helena Stålhammar (C), ersätter Rune Backlund  

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Märta Svärd (MP) 

Martin Hytting (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M), ersätter Malin Wengholm  

Anders Pansell (KD), ersätter Torbjörn Eriksson  

Marcus Eskdahl (S) 

Carina Ödebrink (S) 

Anders Berglund (S) 

Ann-Kristine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 
 

Ersättare:  

Folke Solheim (M) 

Bo Kärreskog (S) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Esse Petersson (FP) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Adjungerade: 

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Göran Henriks, utvecklingsdirektör §§ 1-4  

§ 1 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Marcus Eskdahl.  

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag. 
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§ 3 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna 

§ 4 Patientsäkerhetsarbetet  
Information och redovisning av Landstingets arbete kring 

patientsäkerhet av utvecklingsdirektör. 

§ 5 Aktuell information 
Information av landstingsdirektör om: 

 

 Invigning av hybridsal samt ambulanshall i Eksjö 

 Länssjukhuset Ryhov etta och Värnamo sjukhus fyra  

på Dagens Medicins rankningslista över bästa 

sjukhus med förlossningsavdelning, exklusive 

universitetssjukhus. 

 Ortopedkliniken Höglandssjukhuset landets tredje 

bästa inom ortopedi 

 Förlängning av fastighetsdirektörens uppdrag  

 Rekrytering pågår av jurist 

 Sjukvårdsdirektören i Värnamo lämnar sitt uppdrag 

 Rapport beläggningssituation avseende jul- och 

nyårshelgen 

 

Information av hälso- och sjukvårdsdirektör om: 

 Rapport hemsjukvårdsväxling  

 Finansiering av projekten Ester, Claes, Herman och 

Britta. Ytterligare återkoppling vid kommande 

sammanträde i landstingsstyrelsen  

 Bemanning och beläggning inom psykiatrin 

avseende jul- och nyårshelgen. Rapport vid 

kommande sammanträde i landstingsstyrelsen  

 Tillgänglighet 

 

Information av ekonomidirektör kring ekonomiskt utfall.  

 

Ordföranden informerar om planering av Landstingets 150 

års jubileum. Återkommer i ärendet. 
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§ 6 

Dnr 

LJ2012 

/140 

Motion – Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre 

på akuten  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 

Gustafsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna  

 

att på akutmottagningarna inom Landstinget utses en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen äldre 

multisjuka (enligt definition i motionen) 

 

att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen 

”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att avslå motionen.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige   

§ 7 

Dnr 

LJ2012

/1223 

Motion – Stadscyklar; koppling till kollektivtrafiken i 

Jönköping  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Magnus 

Berndtzon och Märta Svärd, Miljöpartiet  

 

att möjligheterna till att utveckla och driftsätta ett system 

med kollektivtrafikcyklar/stadscyklar (exempelvis liknande 

system i Göteborgs stad) utreds. 

 

att planera för strategiska ”knutpunkter”, för depåer, 

cykelställ, där resenärer kan hyra och lämna tillbaka cyklar.  

 

att undersöka möjligheterna för att cykelhyra kan ingå som 

en del i de befintliga periodprodukterna och/eller hyras 

(exempelvis liknande system i Göteborgs stad). 

 

att se över hur systemet kan inrättas i övriga kommuner i 

Jönköpings län.  
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Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår  

att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Märta Svärd bifall till 

motionen.  

 

Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till motionens första att-

sats samt att övriga ska anses vara besvarade.  

 

Beslut 

På ordförandens fråga bifaller landstingsstyrelsen 

föreliggande förslag om att avslå motionen. Yrkanden från 

Märta Svärd och Anna-Carin Magnusson avslås.  

 

Landstingsstyrelsen föreslår således landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation MP och S till förmån för egna yrkanden.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 8 

Dnr 

LJ2012

/896 

Deltagande i demokratiprojekt ”Utveckling av 

styrsystem med medborgardialog” 
Föreligger skrivelse från Allmänpolitiska utskottet avseende 

ekonomiska resurser och tillsättande av styrgrupp för 

deltagande och genomförande av ovan rubricerade projekt.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att Allmänpolitiska utskottets presidium samt Maria Frisk 

ingår i styrgrupp för ovan rubricerade projekt.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Landstingsdirektör  

             Kansliavdelningen  
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§ 9 

Dnr 

LJ2012

/1785 

Utökning av parkeringsplats – Höglandssjukhuset 

Eksjö 
Föreligger förslag till utökning av parkeringsplatser vid 

Höglandssjukhuset Eksjö.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna iordningsställa utbyggnad av parkering vid 

Höglandssjukhuset till en maximal utgiftsram på 1 miljon 

kronor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 10 

Dnr 

LJ2012

/1811  

Avtal om avrop/anskaffning av fordon jämte 

borgensåtagande  
Föreligger förslag avseende avtal om avrop/anskaffning av 

fordon jämte borgensåtagande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna avtal med Transitio AB (org-nr 556033-1984) 

om anskaffning av fyra spårfordon av typen X11,  

 

att för Transitio AB:s finansiering av dessa gå i borgen för 

ett belopp upp till 56 522 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 11 

Dnr 

LJ2012

/1696 

Pensionsmedelsförvaltning utökad ram 

Föreligger förslag till utökning av 

pensionsmedelsförvaltningen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att utöka pensionsmedelsförvaltningen med 200 miljoner 

kronor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelnignen  
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§ 12 

Dnr 

LJ2012

/1455 

Granskning av delårsrapport 2012:2  

Föreligger yttrande över granskning av ovan rubricerade 

delårsrapport.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på ett 

tilläggsförslag i yttrandet lydande: Landstingsstyrelsen anser 

att verksamheternas kostnad ska följa tilldelad budget. 

Landstingsstyrelsen ska noga följa den ekonomiska 

utvecklingen vid varje sammanträde under 2013.  

Maria Frisk instämmer i ovanstående tilläggsförslag till 

yttrandet. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 

skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport med 

ovanstående tillägg.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Ekonomiavdelningen   

§ 13 

Dnr 

LJ2012

/LK11-

0746 

Allmänhetens frågestund – skrivelse från 

Allmänpolitiska utskottet  
Föreligger skrivelse från landstingsfullmäktiges presidium 

avseende Allmänpolitiska utskottet skrivelse om inrättande 

av allmänhetens frågestund under innevarande 

mandatperiod.  

 

Utskottet skrivelse har varit föremål för diskussion inom 

ramen för överläggningar mellan landstingsfullmäktiges 

presidium och Landstingets gruppledare.  

 

Landstingsfullmäktiges presidium överlämnar utskottets 

skrivelse till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige 

för sedvanlig beredning och beslut.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 
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att utskottets förslag till ändring och komplettering avseende 

allmänhetens frågestund övervägs inför kommande 

mandatperiod i samband med fastställande av ny 

arbetsordning för fullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 14 

Dnr 

LJ2012

/1704 

Promemorian – Genomförande av ändringsdirektivet 

2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av 

läkemedel - Ds 2012:56  

Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Folkhälsa sjukvård  

§ 15 

Dnr 

LJ2012

/1599 

Promemorian – En mer samlad myndighetsstruktur 

inom folkhälsoområdet - Ds 2012: 49  
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

              Folkhälsa sjukvård  
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§ 16 

Dnr 

LJ2012

/1607 

Promemorian – Marknadsföring m m av 

modersmjölkersättning och tillskottsnäring –  

dnr L2012/2809 
Landstinget i Jönköpings län har av 

Landsbygdsdepartementet beretts möjlighet att yttra sig över 

ovan rubricerade promemoria.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Landsbygdsdepartementet.  

 

Utdrag: Landsbygdsdepartementet  

             Folkhälsa sjukvård  

§ 17 

Dnr 

LJ2012

/1771 

Bidrag till Folkhögskolor 2013 
Föreligger förslag på fördelning av bidrag till Folkhögskolor 

för år 2013.  

 

Vid ärendets behandling anger Carina Ödebrink, Agneta 

Johansson och Anders Pansell jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  

att godkänna fördelning av 2013 års bidrag gällande 

rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län. 

Utdrag: Regional utveckling  

             Ekonomiavdelningen 

§ 18 

Dnr 

LJ2012

/1585 

Stadskontorets rapport om Bidrag till försvarshistorisk 

verksamhet – en översyn 
Landstinget i Jönköpings län har erhållit rapport om bidrag 

till försvarshistorisk verksamhet – en översyn för yttrande. 

I rapporten föreslås att dagens statsbidrag till 

försvarshistoriska museiverksamheter förs in i modellen för 

regional kultursamverkan. 
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att i sitt svar påpeka att om denna bidragsform förs in i 

kultursamverkansmodellen måste statliga medel tillföras.  

Utdrag: Stadskontoret 

              Regional utveckling  

§ 19 Överläggningar med Landstingets revisorer 
Landstingsstyrelsen deltar i överläggningar med 

Landstingets revisorer.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Marcus Eskdahl  

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 

Intygar  

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


