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Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  
Peranders Johansson (M), ordförande  
Mia Frisk (KD) 
Anna-Carin Magnusson (S) 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Marcus Eskdahl (S)  
 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare  
Anders Liif, personaldirektör §§ 1-2 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

       

§ 1 Dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 
Tillägg av information om utskick och information till 
berörda efter val förrättade i november 2010.  

§ 2 
 
Information  
Information av landstingsdirektör, personaldirektör och 
hälso- och sjukvårdsdirektör  om:  
 
·     Besök från Socialdepartementet den 15 februari 
·     Aktuellt om Länsteknikcentrum  
·     Förändringar på folkhälsoavdelningen  
·     Aktuella frågor i Jönköpings sjukvårdsområde  
·     Tillgänglighet  
·     Cosmic-införandet 
·     Läkarbemanning i primärvården  

§ 3 
Dnr-
LK09- 
0566 

Motion – Fler neurologer  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Svante Olson, Suzanne Schöblom och Per-Olof Bladh, 
samtliga Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta  
 
att Landstinget förbättrar utbildningen av neurologer för att 
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säkerställa tillgången på neurologer i framtiden,  
 
att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten 
att skapa en central klinik på Ryhov med alla neurologer 
samlade på ett ställe.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit 
yttrande och föreslår att motionen avslås.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson 
bifall till 1:a att-satsen och avslag på 2:a att-satsen i 
motionen.  
 
Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsens sammanträde 
2011-01-25.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 4 
Dnr 
LK10-
0615 

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet – 
Förbundsordning för Finnvedens och Höglandets 
samordningsförbund  
Föreligger förslag till förbundsordningar för Finnvedens 
och Höglandets samordningsförbund.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna föreliggande förbundsordningar för 
Finnvedens och Höglandets samordningsförbund.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 5 
Dnr 
LK11
-0010 

Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av 
regional kollektivtrafik 
Föreligger skrivelse avseende ny kollektivtrafiklag och 
ändrad finansiering av regional kollektivtrafik där ny lag 
om kollektivtrafik träder i kraft 2012-01-01.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 
att beslut tas vid ett kommande sammanträde i planerings-
delegationen respektive landstingsstyrelse.  
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Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar  
 
att information i ärendet ges vid landstingsstyrelsen 
sammanträde den 25 januari samt därefter behandling vid 
planeringsdelegationens och landstingsstyrelsen 
sammanträden i februari. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen   

§ 6 
Dnr 
LK10
-0562 

Ansökan om medel för projektet ”Viktiga barn och 
ungdomar 2011” – steg 2  
Föreligger ansökan från Kungsportens friskvård om 
förnyade projektmedel för en fortsättning på ovan 
rubricerade projekt, samt även ett bidrag för spridning av 
resultatet under 2011.  
 
Vid ärendets behandling framkommer önskemål om mer 
information om projektets spridning i länet, varför beslut  
tas vid landstingsstyrelsens sammanträde 2011-01-25. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 7 
Dnr 
LK10
-0005 

Uppföljning av intern kontrollplan 2010 
Föreligger uppföljning av intern kontrollplan 2010. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapport om intern kontroll för år 2010.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 8 
Dnr 
LK11
-0016 

Kvalitetsersättning 2011  
Föreligger förslag till modell för kvalitetsersättning samt 
förslag till finansiering.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 
att återbesök ska ingå som en kvalitetsvariabel. 
 
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag.  
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Beslut 
Ordföranden ställer proposition på Anna-Carin Magnussons 
yrkande om tillägg av återbesök som en kvalitetsvariabel 
och finner att planeringsdelegationen avslår detsamma. 
 
Planeringsdelegationen föreslår således landstingsstyrelsen 
besluta 
 
att fastställa modellen för kvalitetsersättning enligt 
föreliggande förslag samt,  
 
att den tillkommande kostnaden för bonus max 10 mnkr 
finansieras ur landstingsstyrelsens ram för oförutsedda 
utgifter.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 9 
Dnr 
LK11
-0018 

Nationell informationskampanj om stroke 
Föreligger förslag om att Landstinget i Jönköpings län 
deltar i nationell informationskampanj om stroke.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att delta i nationell informationskampanj om stroke,  
 
att kostnaden för 2011 på 720 000 kronor finansieras ur 
landstingsstyrelsens ram för oförutsedda utgifter.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 10 Information till berörda myndigheter, organisationer   
m m efter valet 2010 
Information av kanslidirektör kring hur berörda 
myndigheter m m har informerats om de val av ledamöter 
som Landstinget har gjort.      

§ 11 Information – publicering av insändare i Pulsen 
Information av kommunikationsdirektör kring policy och 
process för publicering av insändare i Pulsen.   
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Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Peranders Johansson  
 

 
 

 


