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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) 
Lilian Sjöberg-Wärn (M) 
Britt Johansson (M) ersätter Martin Hytting 
Torbjörn Eriksson (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Carina Ödebrink (S) 
Anders Berglund (S) 
Ann-Kristine Göransson (S) 
Agneta Johansson (S) 
 
Ersättare:  
Helena Stålhammar (C) 
Bo Kärreskog (S) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Anders Pansell (KD) 
Esse Petersson (FP) 
 
Övriga: 
Inga Jonasson (V) 
Kristina Winberg (SD) 
 
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör     

       

§ 71 Inledning  
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla 
välkomna. 
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§ 72 Val av protokolljusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Lilian Sjöberg-Wärn.  

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

§ 74 Anmälningsärenden  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 75 Aktuellt  
Information av landstingsdirektör om: 

• HPV-vaccin 
• Vårdvalsforum 
• Statlig utredning angående skatteutjämning  

§ 76 Månadsuppföljning  
Information av landstingsdirektör, ekonomidirektör samt 
hälso- och sjukvårdsdirektör.  

§ 77 
Dnr 
LK09- 
0255 

Motion – Satsa på turism för flera jobb i Jönköpings 
län  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår den 
socialdemokratiska landstingsgruppen genom Anna-Carin 
Magnusson och Jarl Karlsson att fullmäktige beslutar  
 
att Landstinget tar upp en diskussion med länets kommuner 
med målet att en ökning till turistbolaget ska ske för 
utveckling av näringsgrenen turism i länet.  
 
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande där man 
föreslår  
 
att det uppdras åt landstingsstyrelsen att ta initiativ till ett 
ägarsamråd samt,  
 
att därmed bifalla motionen.  
 
I yttrande daterat 2011-03-25 föreslås landstingsstyrelsen 
besluta  
 
att motionen genom beslut i budget 2011 är bifallen.  
 



 

PROTOKOLL 3(7)

 Landstingsstyrelsen §§ 71-87 

 Tid: 2011-04-26, 13:00-14:05 
 

 

  

 

Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen genom beslut i budget 2011 är bifallen.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 78 
Dnr 
LK09-
0572 

Motion – Straff eller vård vid alkoholism  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar:  
 
att avgiften för intyg avseende att återfå/behålla körkortet 
efter missbruk skall sänkas till en rimlig nivå i jämförelse 
med vad som gäller för övriga körkortsintyg.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit 
yttrande och föreslår att motionen är besvarad.  
 
Vid ärendets behandling yrkar ordföranden även bifall till 
majoritetens förslag att en översyn av avgifter för körkorts-
intyg vid missbruk och beroende görs i budgetarbetet inför 
2012.  
 
Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till motionen i enlighet 
med yttrande som delas vid sammanträdet, bilaga 1.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar  
 
att en översyn av avgifter för körkortsintyg vid missbruk 
och beroende görs i budgetarbetet inför 2012 samt,  
 
att motionen är besvarad.  
 
Reservation S.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 79 
Dnr 
LK11-
0102 

Energibesparande investeringar i fastigheter  
Föreligger handling avseende energibesparande 
investeringar i fastigheter. En justering av tabell avseende 
pay-offtid för investering avseende Höglandssjukhuset 
Nässjö, hus 09, ändras till 3,8.  
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Beslut  
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna genomförande av energibesparande 
investeringar enligt redovisad specifikation.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 80 
Dnr 
LK11-
0153  

Ombyggnation av folktandvårdsklinikerna i Gislaved 
och Vaggeryd  
Föreligger förslag till ombyggnation av folktandvårds-
klinikerna i Gislaved och Vaggeryd. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna ombyggnation av folktandvårdskliniken i 
Vaggeryd inom en investeringsram på 2,9 miljoner kronor,  
 
att godkänna ombyggnation av folktandvårdskliniken i 
Gislaved inom en investeringsram på 3,1 miljoner kronor.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 81 
Dnr 
LK11-
0205 

Konkurrensutsättning av personalrestauranger  
Föreligger förslag till konkurrensutsättning av personal-
restauranger m m.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl bifall till 
Socialdemokraternas förslag  
 
att införa Socialt företagande utav personalrestaurang och 
cafeteria som ger möjlighet för personer med funktions-
nedsättning att få ett arbete.  
 
Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att landstingsstyrelsen avslår Marcus Eskdahls  
yrkande efter votering enligt följande: 
 
JA - för bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Socialdemokraternas yrkande röstar 9 ledamöter,  
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NEJ - för bifall till Socialdemokraternas yrkande röstar 6 
ledamöter 
 
Landstingsstyrelsen beslutar således i enlighet med 
föreliggande förslag 
 
att uppdra till Landstingets kansli att upphandla drift av 
personalrestaurangen vid Rosenlunds vårdcentrum och 
cafeterian vid Länssjukhuset. 
 
Reservation S.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 82 
Dnr 
LK11-
0193 

Kostnadseffektiva sjuktransporter – bedömning  
Föreligger förslag till beslut avseende kostnads-
effektiviteten för Landstingets sjuktransportverksamhet. 
 
Ordföranden samt Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att meddela Jönköpings Länstrafik AB att i kommande 
upphandling undanta sjukresor inom Jönköpings 
sjukvårdsområde.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 83 
Dnr 
LK11-
0100 

Betänkandet: Den framtida gymnasiesärskolan – en 
likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklings-
störning  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkande från Utbildningsdepartementet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar   
 
att godkänna yttrandet som svar till Utbildnings-
departementet.  
 
Utdrag: Utbildningsdepartementet  
             Hälso- och sjukvårdsavdelningen  
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§ 84 
Dnr 
LK10-
0432 

Granskning av ledningen och styrningen av patient-
säkerhetsarbetet  
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 

§ 85 
Dnr 
LK10-
0436 

Granskning av landstingsstyrelsens ledning och 
styrning – styrkedjan  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
granskning av landstingsrevisionen.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar   
 
att till Landstingets revisorer överlämna denna skrivelse 
som svar på de frågor som ställs med anledning av 
granskningen av landstingsstyrelsens ledning och styrning – 
styrkedjan.  
 
Utdrag: Landstingets revisorer  

§ 86 
Dnr 
LK10-
0542 

Granskning av intern kontroll inom landstings-
fastigheter  
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  
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§ 87 
Dnr 
LK11-
0105 

Samverkansavtal – Naturbruksgymnasierna 
Föreligger förslag till samverkansavtal där regionala 
utvecklingsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal 
gällande naturbruksutbildningen för perioden 2012-01-01—
2016-12-31 under förutsättning att länets kommuner också 
godkänner avtalet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  
 
Utdrag: Regional utvecklingsdelegation 
             Regional utveckling   

Vid protokollet 

Siw Kullbergh  

Justeras  

 
 
Peranders Johansson  
Ordförande  

  
Lilian Sjöberg-Wärn 

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

 


