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PROTOKOLL 1(17) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen  §§ 85-121 

Tid: 2012-06-12, kl 13:00-17:05 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Rune Backlund (C) 

Lena Skaring Thorsén (FP), §§ 85-89 

Märta Svärd (MP) 

Martin Hytting (M), §§ 85-90 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Malin Wengholm (M) 

Torbjörn Eriksson (KD) 

Marcus Eskdahl (S) 

Carina Ödebrink (S) 

Anders Berglund (S) 

Ann-Kristine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 

Esse Petersson (FP), §§ 90-121 

Britt Johansson (M), § 91-121 

  

Ersättare:  

Britt Johansson (M), §§ 85-90 

Esse Petersson (FP), §§ 85-89 

Helena Stålhammar (C)  

Kajsa Carlsson (MP) 

Bo Kärreskog (S), §§ 85-89 

Anders Pansell (KD) 

 

Inga Jonasson (V) 

Kristina Winberg (SD) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör, §§85-116 

 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör §§  85-88 

Jenny Nilsson, Vårdvalsenheten § 89 

Jesper Ekberg, Vårdvalsenheten § 89 

Jonas Almgren, Vårdvalsenheten § 89  

Per Malm, Vårdvalsenheten § 89 

Sven Engström, Vårdvalsenheten § 89 
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§ 85 Val av protokolljusterare   

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Agneta 

Johansson.   

§ 86 Fastställande av dagordning  
Ärende 5: Motion – Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats. 

Motionen har återremitterats av planeringsdelegationen 

2012-05-29. 

I övrig fastställs dagordningen i enlighet med utsänt förslag.  

§ 87 Anmälningsärenden  
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 88 Plan för vuxenpsykiatrin  
Återrapportering av plan för vuxenpsykiatrin av Christina 

Karlsson, sjukvårdsdirektör.   

§ 89 Uppföljning av primärvården  
Redovisning och information om: Regelboksprocess, 

uppföljningsmodell, vårdcentralernas resultat, kvalitétssäkrad 

välfärd av Vårdvalsenheten.  

§ 90 Information  
Information av landstingsdirektör om:   

 Tillgänglighet  

 Landstinget i media 

 Träff med Linköpings universitet och Landstinget i 

Östergötland avseende att Landstinget kan bli en s k 

upplåten enhet med anledning av sin medverkan i 

utbildning av läkare. 

 Presentation av Landstingets Tillsammans-arbete 

under Almedalsveckan 

 Frågor behandlade i samverkansgrupp: 

- medarbetarpolicy, komplettering görs enligt  

önskemål framfört på PD 

- Hudmottagningen Ryhov och Höglandet sammanförs 

organisatoriskt 

- sjukresor – förslag att denna verksamhet blir en enhet 

och förläggs till Länstrafiken för samordningseffekter 
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 Kort information om pågående arbete kraftsamling – 

kirurgi. Mer information om inriktningen på arbetet 

planeras till landstingsstyrelsen den 20 juni i samband 

med landstingsfullmäktige.  

 Ett samarbete avseende s.k. Grön rehabilitering startar i 

samarbete mellan hälso- och sjukvård och Regional 

utveckling, naturbruksgymnasierna. Området aktualiseras 

också i de tre samordningsförbunden. 

§ 91 

Dnr 

LJ2012 

/616 

Delårsrapport 1 – 2012 
Föreligger delårsrapport 1 för 2012 med föredragning av 

landstingsdirektör och ekonomidirektör. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att delårsrapport 2012:1 godkänns. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 92 

Dnr 

LK11- 

0450 

Motion – Bra Liv – En primärvårdsorganisation i 

utveckling 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  

Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl 

Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 

 

att landstingsfullmäktige ger uppdrag till landstingsstyrelsen 

att tydliggöra Bra livs gemensamma uppdrag för den bästa 

primärvården i länet. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson bifall 

till motion.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att motionen är besvarad.  
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Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  

Föreliggande förslag mot Anna-Carin Magnussons yrkande.  

 

För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan Jansson, 

Maria Frisk, Rune Backlund, Esse Petersson, Märta Svärd, 

Britt Johansson, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm och 

Torbjörn Eriksson.  

 

För bifall till Anna-Carin Magnussons yrkande (NEJ) röstar 

Anna-Carin Magnusson, Marcus Eskdahl, Carina Ödebrink, 

Anders Berglund, Ann-Kristin Göransson och Agneta 

Johansson.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar således enligt föreliggande 

förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 93 

Dnr 

LK11-

0106 

Motion – Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet: 

 

att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 

granskning av den psykiatriska öppenvården, 

 

att granskningen även omfattar primärvårdens psykosociala 

team, 

 

att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras med 

förslag på de åtgärder och resurser till öppenvårdspsykiatrin 

som den fördjupade granskningen visar att det finns behov av.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
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att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 94 

Dnr 

LK11-

0521 

Motion – Kompetensutveckling och samarbete inom 

rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på 

yrkesspecifika frågor  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

 

att Landstinget i samråd med de olika professionernas 

företrädare tar fram modeller och former för hur 

kompetensutveckling och samordning av yrkesspecifika 

frågor skall organiseras i länet, allt i syfte att erbjuda en 

jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen,  

 

att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges möjligheter 

att delta.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson bifall 

till motionens första att-sats samt att den andra att-satsen är 

besvarad.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Socialdemokraterna. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 95 

Dnr 

LK11-

0322 

Motion – Vegetarisk veckodag 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

 

att en vegetarisk veckodag införs i alla Landstingets 

verksamheter där mat serveras.  
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Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen avslås.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 96 

Dnr 

LK11-

0336 

Motion – Vilka resvanor har de landstingsanställda i 

Jönköpings län 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, 

Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet:  

att en resvaneundersökning avseende de anställda i 

Landstinget i Jönköpings läns arbetsresor genomförs, 

analyseras och redovisas,  

 

att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och 

redovisas.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

att motionen är besvarad. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 97 

Dnr 

LK11-

0543 

Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings 

län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och 

sjukvård i ordinärt boende 
Föreligger avtalsförslag utifrån avsiktsförklaringen från 

Landstinget och kommunerna i Jönköpings län att vid 

årsskiftet överföra hemsjukvården från Landstinget till 

kommunerna.  
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Beslut  

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

 

att fastställa avtal mellan Landstinget och kommunerna i 

Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- 

och sjukvård i ordinärt boende.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 98 

Dnr 

LJ2012 

/646 

Årsredovisning 2011 – Regionförbundet – ansvarsfrihet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 

från Regionförbundet.  

 

Jäviga ledamöter deltar ej i beslutet. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda 

ledamöterna i dess organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011,  

 

att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning 

till handlingarna.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 99 

Dnr 

LJ2012 

/574 

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 
Föreligger revisionsberättelse för Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden.  

 

Följande ledamöter anger jäv och deltar ej i beslutet: 

Maria Frisk och Marcus Eskdahl.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 
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§ 100 

Dnr 

LJ2012 

/560 

Årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens 

samordningsförbund 
Föreligger årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens 

samordningsförbund. 

 

Britt Johansson anger jäv och deltar ej i beslutet.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 101 

Dnr 

LJ2012 

/581 

Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund 

Föreligger årsberättelse och revisionsberättelse för Höglandets 

samordningsförbund. 

 

Agneta Johansson anger jäv och deltar ej i beslutet. 

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 102 

Dnr 

LJ2012 

/563 

GreenCharge Sydost – ett framtidens projekt i 

samverkan för grönare transporter  
Landstinget har erhållit en inbjudan att i samverkan med andra 

aktörer deltaga i ovan rubricerade projekt för grönare 

transporter.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl bifall till 

föreliggande förslag.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  
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att för medverkan i projektet GreenCharge Sydost avsätta  

25 000 kronor per år under 2012-2014, där medel för 2012 tas 

ur landstingsstyrelsens medel för oförutsett och att för de 

nästkommande åren beaktas i budgetarbetet.  

 

Utdrag: GreenCharge Sydost 

§ 103 

Dnr 

LJ2012 

/688 

Översyn arbetsordning  
En revidering av fullmäktiges arbetsordning har gjorts där 

landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och 

ansvarsfördelning har lyfts ur. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnsson på en 

ändring av sidan 19, § 4 i arbetsordningen till:  

Ordinarie ledamöter och ersättare kallas till sammanträdena. 

Resten av meningen stryks.  

 

Maria Frisk, Esse Petersson, Rune Backlund och Märta Svärd 

bifaller ovanstående yrkande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna reviderad arbetsordning för 

landstingsfullmäktige i Jönköpings län med ovanstående 

justering.   

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 104 

Dnr 

LJ2012 

/689 

Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och 

ansvarsfördelning  

En revidering av landstingsstyrelsens 

delegationsbestämmelser och ansvarsfördelning har gjorts. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna reviderad delegationsbestämmelser och 

ansvarsfördelning för landstingsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsdirektören 

             Kansliavdelningen 
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§ 105 

Dnr 

LJ2012 

/668 

Rätt att teckna avtal – revidering  

Revidering av gjorts av riktlinjer för Rätt att teckna avtal. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna föreliggande riktlinjer för – Rätt att teckna avtal.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Kansliavdelningen  

§ 106 

Dnr 

LJ2012 

/188 

Regionbildning i Jönköpings län – processtöd 

Regionbildningskommittén föreslår att man engagerar ett 

särskilt processtöd som kan vara behjälplig inför 

regionbildningen. Processtödet förutsätts i första hand gälla 

tills kommittén redovisar sitt förslag i juni 2013.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att landstingsstyrelsen respektive regionstyrelsen vardera 

finansierar 250 000 kronor för processtöd,  

 

att finansiering sker ur anslaget för oförutsedda utgifter,  

 

att landstingsstyrelsen svarar för visstidsanställning.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen   

§ 107 

Dnr 

LJ2012 

/182 

Avyttring av ambulanser 
Tekniska delegationen har i skrivelse till landstingsstyrelsen 

föreslagit 

 

att man erbjuder uttjänta ambulanser till Landstingets 

vänorter eller biståndsorganisationer med juridiskt säte i 

Jönköpings län,  

 

att tekniska delegationen får i uppdrag att fördela aktuella 

ambulanser utifrån inkomna önskemål,  

 

att om intresse saknas sälja bilarna vidare enligt nuvarande 

modell.  
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Anna-Carin Magnusson och Esse Petersson yrkar bifall till 

föreliggande förslag.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att tekniska delegationen vid avyttring av ambulanser prövar 

om dessa ska erbjudas till biståndsorganisationer.  

 

Utdrag: Tekniska delegationen  

§ 108 

Dnr 

LJ2012 

/439 

Yttrande över promemorian – Patientrörlighet i EU – 

förslag till ny lag – DS2012:6 
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade promemoria.  

 

Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Folkhälsa och sjukvård 

§ 109 

Dnr 

LJ2012 

/338 

Yttrande över Högskoleverkets rapport – En ny 

psykoterapeutexamen – 2011:20R  
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade rapport.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Utbildningsdepartementet 

              Centrala personalavdelningen  

§ 110 

Dnr 

LJ2012 

/518 

Projektavstämning kulturhuset Spira – granskning av 

projekt  
Landstingets revisorer har genomfört en granskning kring 

ovanstående rubricerade projekt. Föreligger rapport.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen besluta  

 

att notera granskningsrapporten och lägga densamma till 

handlingarna.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer  

§ 111 

Dnr 

LK11-

0551 

Granskning av Landstingets budgetprocess  

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av 

Landstingets budgetprocess.   

 

Socialdemokraterna lämnar i ärendet ett särskilt yttrande, se 

bilaga.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen besluta  

 

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 

skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport kring 

budgetprocessen.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Ekonomiavdelningen  

§ 112 

Dnr 

LJ2012 

/684 

Premier till vård- och omsorgsprogrammet 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har i skrivelse till 

landstingsstyrelsen föreslagit att en översyn behöver göras 

kring utdelning av premier till vård- och omsorgsprogrammet.  

Föreligger förslag till riktlinjer.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Maria Frisk justering av 

riktlinjer, första punkten att lyda:  

Landstinget delar ut stipendium till avgångselever vid vård- 

och omsorgsprogram inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen i Jönköpings län.   

 

Anna-Carin Magnusson instämmer i ovanstående yrkande och 

yrkar också på en justering av fjärde punkten att lyda:  

Stipendiet delas ut av ledamöter i de olika hälso- och 

sjukvårdsutskotten. Vid utdelningen ……. 
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föreslagna riktlinjer för utdelning av 

premier/stipendier med ovanstående föreslagna justeringar av 

Maria Frisk och Anna-Carin Magnusson. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo  

              Övriga berörda  

§ 113 

Dnr 

LJ2012 

/661 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Föreligger redovisning av icke slutbehandlade motioner.  

 

Vid ärendets behandling föreslår Esse Petersson att listan över 

icke slutbehandlade motioner justeras efter fullmäktiges 

beslut. 

  

Beslut 

Landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner 

till landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 114 

Dnr 

LJ2012 

/690 

Medarbetarpolicy 

Föreligger förslag till medarbetarpolicy i Landstinget.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 

återremiss med motivering (till att relationerna med fackliga 

organisationer tydliggörs). Att föreslagen förändring  

avseende samverkan mellan arbetsgivare och fackliga 

företrädare förs in i dokumentet.  

  

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet med ovanstående motivering. 

 

Utdrag: Centrala personalavdelningen  
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§ 115 

Dnr 

LJ2012 

/719 

Onkologi – investeringsbehov för utbyggnad  

Föreligger förslag till att bygga två nya bunkar och investera i 

tre nya acceleratorer för strålbehandlingsverksamhet med 

linjeacceleratorer.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Rune Backlund bifall till 

föreliggande förslag.  

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

att anvisa 61,2 miljoner kronor för byggnation av två bunkrar 

för strålbehandlingsverksamhet med linjeacceleratorer.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 116 

Dnr 

LJ2012 

/692 

Resursförstärkning inom onkologi, barn- och kvinno-

hälsovård 
Föreligger förslag till resursförstärkning inom ovan 

rubricerade verksamhetsområden.  

 

Anna-Carin Magnusson vill till protokollet ha antecknat att 

det fjärde stycket på sidan två i handlingen som beskriver 

resursminskningen för Värnamo sjukvårdsområde ska 

behandlas i budget 2013.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att Jönköpings sjukvårdsområde tillförs 8 miljoner kronor 

(onkologi 6,7 mnkr, barnhälsovård 0,7 mnkr, kvinnohälsovård  

0,6 mnkr) 

 

att Höglandets sjukvårdsområde tillförs 0,5 miljoner kronor  

(barnhälsovård 0,4 mnkr, kvinnohälsovård 0,1 mnkr),  

 

att finansiering sker ur landstingsstyrelsens ram för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 117 

Dnr 

LJ2012 

/724 

Länstrafiken – investeringsbudget 2012 

Länstrafiken är sedan 2012-01-01 en förvaltning inom 

Landstinget. Vid integration med Landstinget och vid 

fastställande av förvaltningsbudget har dock inte någon 

investeringsbudget redovisats och därmed heller inte 

godkänts. Föreligger nu förslag till investeringsbudget för 

2012.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna Länstrafikens investeringsbudget för 2012.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 118 

Dnr 

LJ2012 

/674 

Borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s spårfordon  

I december 2011 startade Jönköpings Länstrafik AB 

tillsammans med Länstrafikbolaget i Kalmar län tågtrafik 

mellan Nässjö och Oskarshamn med tre dubbelturer per dag. 

Trafiken planeras att utöka med två dubbelturer från och med 

december 2012. För att klara utökningen har beslut tagits att 

leasa ytterligare ett spårfordon från Transito AB. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att Landstinget går i borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s 

förpliktelser gentemot Transito AB för spårfordon av modell 

Itino Y31 med nummer 1401. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 119 

Dnr 

LJ2012 

/675 

Ersättningsanskaffning av tågfordon till Östgötapendeln 

I december 2010 startade Östgötatrafiken och Jönköpings 

Länstrafik med den nya tågtrafiken – Östgötapendeln – som 

innebär direktförbindelser mellan Jönköping och Norrköping. 

Under en period har Jönköpings Länstrafik kunnat låna tåg 

från Östergötland men från slutet av 2014 kommer det att 

saknas tåg för att utföra dagens trafikupplägg. 
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Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att genom utnyttjande av befintlig option beställa två nya 

X61-tåg med leverans i slutet av 2014. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 120 

Dnr 

LJ2012 

/673 

Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra 

Sverige inom Sydtaxan 
För att underlätta resandet mellan Jönköpings län och övriga 

län i södra Sverige ingår från och med december 2010 

Jönköpings Länstrafik i Sydtaxan.  

Bakgrunden till att nya resevillkor föreslås är behovet av 

samordning av resevillkoren inklusive resegarantier i 

Sydsverige för att kunna hantera kunderna på ett enhetligt, 

systematiskt och rimligt sätt. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

att anta nya resevillkor inom Jönköpings Länstrafik för att 

likställa resevillkoren och resegarantin inom Sydtaxan. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 121 

Dnr 

LJ2012 

/545 

Utvecklingsmedel för projekt inom kulturområdet  

Under åren 2005-2011 har Landstinget årligen överfört ca 8 

miljoner kronor till Regionförbundet. Av utvecklingsmedlen 

har regionstyrelsen disponerat ca 1 miljon kronor för projekt 

inom kulturområdet.  

 

Landstinget har ett ansvar för den regionala kulturplanen och 

det är därför rimligt att Landstinget är den part på regional 

nivå som stöder utvecklingsprojektet inom området. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att för stöd till utvecklingsprojekt inom kulturområdet anvisa 

1 miljon kronor samt, 
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att finansiering sker ur landstingsstyrelsens ram för 

oförutsedda utgifter. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen   

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Agneta Johansson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2012-     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


