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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) 
Märta Svärd (MP)  
Håkan Jansson (M), §§ 88-102 
Lilian Sjöberg-Wärn (M) 
Martin Hytting (M) 
Torbjörn Eriksson (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Carina Ödebrink (S), §§ 88-103 
Anders Berglund (S) 
Ann-Kristine Göransson (S) 
Agneta Johansson (S) 
Britt Johansson (M) §§ 103-104 
Bo Kärreskog (S), § 104 
 
Ersättare:  
Helena Stålhammar (C) 
Bo Kärreskog (S)  
Britt Johansson (M) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Anders Pansell (KD) 
Esse Petersson (FP) 
 
Övriga: 
Inga Jonasson (V) 
Kristina Winberg (SD) 
 
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Anders Liif, personaldirektör § 103 
Erik Pålsson, fastighetsdirektör § 98 
Ann-Marie Schaffrath, förvaltningsdirektör 
§§ 88-92 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör     
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§ 88 Inledning  
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

§ 89 Val av protokolljusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Håkan Jansson samt Märta Svärd. 

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

§ 91 Anmälningsärenden  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 92 Aktuellt  
Presentation och information av Ann-Marie Schaffrath, 
sjukvårdsdirektör, Jönköpings sjukvårdsområde.  
 
Information av landstingsdirektör om: 

• Utvecklingskraft 
• Regional kulturplan 2012-2014 
• Granskning av DO – diskrimineringsombudsmannen 
• Socialstyrelsens granskning av Cosmic 
• Rekrytering av direktör/förvaltningschef till 

Vårdcentralerna Bra Liv 

§ 93 Månadsuppföljning 
Information av landstingsdirektör och ekonomidirektör. 

§ 94 
Dnr 
LK09-
0187 

Motion – Stärk och utveckla kunskapen om äldres 
psykiska hälsa 
I en motion från Inga Jonasson (V), Svante Olsson (V) och 
Suzanne Schöblom (V) föreslås landstingsfullmäktige att 
besluta 
 
att ta fram ett utvecklingsprogram i syfte att stärka och 
utveckla den äldrepsykiatriska kompetensen, avsett för hälso- 
och sjukvårdspersonal i Landstinget i Jönköpings län, med 
särskilt fokus på primärvården. 
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att undersöka möjligheterna att tillskapa äldrepsykiatriska 
team med specialistkompetens. Dessa team skall även ha 
tillgång till vårdplatser som är anpassade till äldre med 
psykisk sjukdom eller ohälsa. 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande. 
 
Vid ärendets behandling föreslår ordföranden återremiss av 
motionen till planeringsdelegationen för ett förtydligande av 
beslutet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att i enlighet med ordförandens förslag återremittera 
motionen. 
 
Utdrag: Planeringsdelegationen 

§ 95 
Dnr 
LK10- 
0305 

Motion – Höj glasögonbidraget för barnens bästa  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Svante 
Olson, Vänsterpartiet och Birgitta Blomquist, 
Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 

att landstingsfullmäktige beslutar om en grundlig utredning 
om villkoren för glasögonbidrag till barn med följande 
utgångspunkter: storleken på bidraget, åldersgräns samt behov 
relaterat till synfel.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande. 
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 
återremiss av ärendet med motiveringen att motionens att-sats 
inte besvarats vad gäller behoven vid synfel.  
 
Ordföranden föreslår att motionen återremitteras till 
planeringsdelegationen för ett förtydligande.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att återremittera motionen till planeringsdelegationen.  
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Utdrag: Planeringsdelegationen  

§ 96 
Dnr 
LK10-
0425 
 

Motion – Underlätta för blodgivare  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion yrkar Reidar 
Wångehag, Kristdemokraterna att landstingsfullmäktige ska 
besluta                                                                      

att Landstinget köper minst en blodgivarbuss för mobil 
blodgivning och att man lägger upp turlistor med blod-
givningsplatser i hela länet för att underlätta för personer som 
är villiga att lämna blod.  

Motionen har för yttrande remitterats till Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Värnamo som föreslår att motionen är 
besvarad.  

Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

att motionen är besvarad.  

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 97 
Dnr 
LK11 
0232 

Driftkostnader för kulturhuset SPIRA 
Föreligger handling avseende driftkostnader för kulturhuset 
SPIRA.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att för ökade kostnader 2011 anvisa 2,8 miljoner kronor,  
 
att finansiering sker ur landstingsstyrelsens ram för 
oförutsedda utgifter.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 98 
Dnr 
LK11- 
0282 

Kompletterande investering – kulturhuset SPIRA  
Redovisning av fastighetsdirektör. Föreligger förslag till att 
godkänna en kompletterande investering till kulturhuset 
SPIRA. Investeringen avser oinredd yta á 175 kvm.  
Kompletterande investering ryms inom tidigare anvisade 
medel.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna kompletterande investering till en maximal utgift 
på 2,2 miljoner kronor.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 99 
Dnr 
LK11-
0263 

Förändring avseende folkhälsoavdelning och hälso- och 
sjukvårdsavdelning  
Föreligger förslag avseende förändring av folkhälso-
avdelningen och hälso- och sjukvårdsavdelningen.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa att folkhälsoavdelningen och hälso- och sjuk-
vårdsavdelningen är en avdelning inom Landstingets kansli 
samt,  
 
att tjänst som folkhälsochef tillsätts.  
 
Utdrag: Landstingsdirektör 
             Hälso- och sjukvårdsdirektör 
             Personalavdelningen  

§ 100 
Dnr 
LK11- 
0010 

Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik  
Föreligger handling avseende överenskommelse rörande 
regional kollektivtrafik.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att godkänna överenskommelse med länets kommuner 
rörande regional kollektivtrafik m m daterad 2011-04-15. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 101 
Dnr 
LK11-
0037 

Tillgänglighet till lokaler för personer med funktions-
nedsättning  
Föreligger handling kring åtgärder avseende tillgänglighets-
anpassning.   
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisade åtgärder.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 102 
Dnr 
LK10-
0624  

Granskningsrapport – Vårdval i Jönköpings län – 
förstudie 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
granskning av landstingsrevisionen.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar   
 
att överlämna föreliggande yttrande som svar till Landstingets 
revisorer. 

Utdrag: Landstingets revisorer 

§ 103 
Dnr 
LK10-
0434 

Granskningsrapport – Strategisk kompetensförsörjning 
inom akutsjukhusen  
Föredragning i ärendet av personaldirektör.  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
granskning av landstingsrevisionen.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar   
 
att överlämna föreliggande yttrande som svar till Landstingets 
revisorer. 
 
Utdrag: Landstingets revisorer 

§ 104 
Dnr 
LK11-
0084 

Betänkandet – Se, tolka och agera – allas rätt till en 
likvärdig utbildning (SOU 2010:95) – dnr U2010/ 7669/S  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkande från Utbildningsdepartementet.  
 
Vid ärendets behandling föreslår ordföranden ett förtydligande 
i första punktsatsen att Landstinget bedriver modellområdes-
arbete i Jönköping och Eksjö kommuner, samt justering av 
inledningen i den andra punktsatsen. 
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att efter justering godkänna yttrandet som Landstingets svar 
till Utbildningsdepartementet.  
 
Utdrag: Utbildningsdepartementet 
             Hälso- och sjukvårdsavdelningen   

Vid protokollet 

Siw Kullbergh  

 
 
Peranders Johansson 
Ordförande  

 
Håkan Jansson 
§§ 88-102 

 
Märta Svärd  
§§ 103-104 

 
 
 
Protokollet är justerat 2011-   -   och justeringen är tillkännagiven  
på Landstingets anslagstavla samma dag.  
 
I tjänsten  
 
 
Lena Sandqvist  
 
 
 

 


