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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 20-24 

Tid: 2013-02-05 kl 08:00-08:10 

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, konferensrum Bella Rosa 

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson (M), ordförande  

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Helena Stålhammar (C), ersätter Rune Backlund 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Anders Pansell (KD), ersätter Märta Svärd (MP) 

Martin Hytting (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M), ersätter Malin Wengholm  

Torbjörn Eriksson (KD)  

Bo Kärreskog (S), ersätter Marcus Eskdahl 

Carina Ödebrink (S) 

Anders Berglund (S) 

Ann-Kristine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 
 

Ersättare:  

Esse Petersson (FP) 

 

Adjungerade: 

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

§ 20 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Torbjörn Eriksson.  

§ 21 Justering  
Ordföranden tillkännager att protokollet justeras omedelbart. 

§ 22 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag med 

tillägg av ärende avseende förlängning av mandattid.  
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§ 23 Ombyggnad av hus 05, Nässjö vårdcentrum för 

kundcenter  
Landstingsfullmäktige har i budget för 2013 beslutat att 

inrätta ett kundcenter i form av en central funktion, från 

vilken alla eller delar av kundkontakter hanteras.  

 

Föreligger förslag där landstingsstyrelsen föreslår 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att inom ramen för 6,5-7,5 miljoner kronor genomföra 

ombyggnation/underhåll av hus 05 inom Nässjö 

vårdcentrum.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta i 

enlighet med förslag.   

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 24 Förlängning av mandattiden för landstingsfullmäktiges 
utskott och landstingsstyrelse 
Inför nästa mandatperiod föreslås en förlängning av 

mandattiden för fullmäktiges utskott samt landstingsstyrelse 

med underställda delegationer till och med 2014-12-31, samt 

att tidigare beslut om styrelsens förtida tillträde upphävs.  

 

Ärendet har behandlats av landstingsstyrelsen 2012-12-18  

men i föreliggande handling daterad 2012-02-05 tydliggörs 

att förlängningen av mandattiden avser fullmäktiges utskott 

och landstingsstyrelse.  

 

Vid ärendets behandling föreslås ett tillägg att mandattiden 

förlängs även för patientnämnden.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att landstingsfullmäktiges tidigare beslut om 

landstingsstyrelsens förtida tillträde upphävs,  
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att för landstingsfullmäktiges utskott, landstingsstyrelsen 

med underställda delegationer samt patientnämnden förlänga 

mandattiden till och med 2014-12-31.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Torbjörn Eriksson   

 
 

Protokollet är justerat 2013-02-05 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 

Intygar  

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


