
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(11) 

     

Landstingsstyrelsen §§ 25-47 

Tid: 2012-02-28 13:00-16:15 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  
Håkan Jansson (M), ordförande 
Maria Frisk (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Märta Svärd (MP) 
Martin Hytting (M) 
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) 
Bo Kärreskog (S) 
 
Ersättare:  
Britt Johansson (M) 
Tommy Bernevång-Forsberg (KD), t o m § 46 
Rachel de Basso (S) 
Kajsa Carlsson (MP) 
 
Övriga:  
Inga Jonasson (V) 
Kristina Winberg (SD) 
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör §§ 25-45, § 47 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
 
Landstingsrevisionens ledamöter, tjänstemän § 47 
Doris Johansson (S), revisionens ordförande 
Stellan Sandberg (M) 
Göte Wahlström (S) 
Eva Öhlander, revisionschef  
Anders Haglund, PWC 
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§ 25 Val av protokolljusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Marcus 
Eskdahl. 

§ 26 Fastställande av dagordning 
Ärende avseende familjecentral i Värnamo utgår. Tillägg av 
ärende avseende förordnande för landstingsdirektör.  
I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utsänt förslag.  

§ 27 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 28 Information 
Landstingsdirektör Agneta Jansmyr informerar om: 

• Patientenkät primärvården 
• Personalärende 
• Information om intranätsidor för kraftsamling, 

verksamhetsberättelser m m 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig informerar om: 

• Tillgänglighet  

§ 29 
Dnr 
LK11- 
0046 

Månadsuppföljning 2011 – helår 
I avvaktan på årsredovisning för 2011 föreläggs 
landstingsstyrelsen redovisning och beskrivning över 
verksamhetens måluppfyllelse samt finansiellt resultat. Kort 
rapport ges också från budget och verksamhetsdialoger med 
förvaltningarna. 
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 30 
Dnr 
LK11- 
0083 

Motion – Hygiensköterskor i förskolan 
I en motion till landstingsfullmäktige från Ann-Kristin 
Göransson, S föreslås landstingsfullmäktige besluta  
 
att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 
hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 
smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 
och föreslår att motionen avslås.  
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Vid ärendets behandling yrkar Ann-Kristin Göransson på 
återremiss för en förnyad beredning med motiveringen att 
yttrandet över motionen inte besvarar frågan om arbetslinjen 
när en minskning av infektioner sker på förskolorna och hur 
detta påverkar hela samhällsekonomin.  
 
Beslut 
På ordförandens fråga om återremiss så beslutas att ärendet 
avgörs idag.  
 
Landstingsstyrelsen föreslår således landstingsfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Reservation S. 
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 31 
Dnr 
LK11- 
0537 

Motion – Placering efter partitillhörighet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 
Gustafsson SD  
 
att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter 
partitillhörighet i fullmäktigesalen.  
 
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 
Landstingsfullmäktiges presidium har efter fråga från 
utskottet samt efter överläggningar med gruppledarna 
beslutat föreslå att motionen avslås.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 32 
Dnr 
LJ 
2012/ 
136 

Systemmätetal/mål 2012 i månadsuppföljning, 
delårsrapporter och årsredovisning 
Landstingets kansli har i uppdrag från landstingsstyrelsen 
uppdragits att ta fram förslag på med vilken periodicitet som 
mätetal/mål ska återrapporteras till styrelsen.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att fastställa föreliggande styrkort och därmed vilka 
systemmätetal/mål som ska redovisas till landstingsstyrelsen 
månadsvis, i delårsrapporter och i årsredovisning.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 33 
Dnr 
LK11- 
0039 

Uppföljning av intern kontrollplan 2011 
Föreligger rapport avseende intern kontroll för år 2011.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapport om intern kontroll för år 2011.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen   

§ 34 
Dnr 
LJ 
2012/ 
156 

Intern kontrollplan 2012 
Föreligger förslag till intern kontrollplan för år 2012.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan för 2012.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 35 
Dnr 
LK11- 
0436 

Slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
Föreligger slutredovisning av fastighetsinvesteringar.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
enligt bilagd förteckning,  
 
att ur anslaget för fastighetsinvesteringar anvisa 96 000 
kronor (ökade avskrivningskostnader) för justering av 
landstingsfastigheters ersättning 2011.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 36 
Dnr 
LJ 
2012/ 
170 

Hur möter vi framtiden? Utmaningar och utvecklings-
områden i den somatiska specialistvården 
Landstingsfullmäktige beslutade i budget 2011: ”För att 
möta framtidens behov tas en plan för länets specialiserade 
vård fram”. Föreligger nu rapport.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl på att de 
politiska partigrupperna i landstingsfullmäktige ges 
möjlighet att lämna synpunkter på rapporten.  
 
Ordföranden yrkar på att fortsatt hantering av rapporten tas 
upp för diskussion på kommande sammanträde i 
planeringsdelegationen.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar  
 
att rapporten tas upp på kommande sammanträde i 
planeringsdelegationen för diskussion kring fortsatt 
hantering. 
 
Utdrag: Planeringsdelegationen  

§ 37 
Dnr 
LJ 
2012/ 
46 

Likvidation av Länsteknikcentrum AB – tillfällig utlåning 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  
 
att till Länsteknikcentrum AB lämna ett lån på 1 miljon 
kronor som successivt återbetalas efterhand som bolaget 
tillförs EU-bidrag.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 38 
Dnr 
LJ 
2012/ 
188 

Regionbildning – uppdragsbeskrivning och projekt-
organisation 
Föreligger förslag till uppdragsbeskrivning och 
projektorganisation för regionbildning i Jönköpings län.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna uppdragsbeskrivning och projektorganisation 
för regionbildningsprocessen,  
 
att landstingsstyrelsen för genomförande av processen 
anvisar 100 000 kronor,  
 
att finansiering sker ur anslaget för oförutsedda utgifter.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 39 
Dnr 
LJ 
2012/ 
164 

Utredning och förberedelse för införande av vårdval 
inom specialiserad vård 
Föreligger förslag till utredning/förberedelser för införande 
av vårdval inom specialiserad vård.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl och Carina 
Ödebrink avslag till föreliggande förslag i sin helhet.  
 
Maria Frisk, Esse Petersson, Torbjörn Eriksson och Malin 
Wengholm yrkar bifall till föreliggande förslag.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag. 
 
Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  
Föreliggande förslag mot Marcus Eskdahls yrkande.  
 
För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Maria Frisk, 
Helena Stålhammar, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, 
Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm och 
Torbjörn Eriksson.  
 
För bifall till Marcus Eskdahls yrkande (NEJ) röstar Marcus 
Eskdahl, Carina Ödebrink, Anders Berglund, Ann-Kristin 
Göransson, Agneta Johansson och Bo Kärreskog.  
 
Landstingsstyrelsen beslutar således enligt föreliggande 
förslag 



 

PROTOKOLL 7(11) 

     

Landstingsstyrelsen §§ 25-47 

Tid: 2012-02-28 13:00-16:15 
 

 

  

 

 
att uppdra till Landstingets kansli att ta fram en modell och 
förbereda införande av vårdval i specialiserad sjukvård i 
enlighet med förslaget.  
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering:  
Fri etablering och valfrihet inom specialistvården kan få 
mycket långtgående och svåra konsekvenser. Mycket talar 
för att det kan leda till splittrade vårdkedjor samt medföra 
en risk för orimliga krav på den enskilde patienten att själv 
samordna sin vård. Fria etableringar tenderar främst ske i 
attraktiva områden på bekostnad av glesbygd och socio-
ekonomiskt svaga områden vilket innebär en ökad 
ojämlikhet inom vården. Förslaget kommer att innebära en 
förstärkt fragmentisering i vårdutbudet vilket inte ligger i 
linje med dagens utveckling mot en mer processorienterad 
vård. Den fria etableringen inom specialistvården riskerar 
också att bli kostnadsdrivande.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård 

§ 40 
Dnr 
LK11- 
0713 

Remiss – Stadsstödsutredningens betänkande – SOU 
2011:69 
Föreligger förslag till yttrande till Näringsdepartementet 
över ovan rubricerade betänkande.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att avge yttrande i enlighet med förslag.  
 
Utdrag: Näringsdepartementet  
             Ekonomiavdelningen  

§ 41 
Dnr 
LJ 
2012/ 
63 

Departementspromemorian – Specialist i 
allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i 
allmänpraktik 
Landstinget har beretts tillfälle att yttra sig över ovan 
rubricerade promemoria från Socialdepartementet.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att Landstinget avstår från att yttra sig över promemorian.  
 
Utdrag: Socialdeparmtentet 
             Folkhälsa och sjukvård  

§ 41 
Dnr  
LK11- 
0285 

Yttrande över granskning av ”Semesterplanering” 
Föreligger förslag till yttrande över revisorernas granskning 
av semesterplaneringen.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att till Landstingets revisorer överlämna denna skrivelse 
som svar på de frågor och rekommendationer som ställs med 
anledning av granskning av semesterplanering.  
 
Utdrag: Landstingets revisorer  
             Personalavdelningen  

§ 42 
Dnr  
LK11- 
0286 

Yttrande över granskning av ”Brand och skalskydd 
inom Landstingets sjukhus 
Föreligger förslag till yttrande över revisorernas granskning 
av brand- och skalskydd inom Landstingets sjukhus  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 
skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.  
 
Utdrag: Landstingets revisorer  
             Landstingsfastigheter  
             Landstingets kansli  

§ 43 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1126 

Bidrag till folkhögskolor 2012 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till 
folkhögskolorna för 2012. Ärendet har behandlats av 
regional utvecklingsdelegation.  
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Inför ärendets behandling anger Carina Ödebrink och 
Agneta Johansson jäv och deltar således inte i 
handläggningen av ärendet.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna fördelning av 2012 års bidrag gällande 
rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län.  
 
Utdrag: Regional utveckling 
             Ekonomiavdelningen  

§ 44 
Dnr  
LJ 
2012/ 
134 

Samverkansavtal mellan Sörängen och Ädelfors – 
Jönköpings folkhögskola 
Föreligger ett nytt avtal mellan Sörängen och Ädelfors och 
Jönköpings folkhögskola.  
 
Inför ärendets behandling anger Carina Ödebrink och 
Agneta Johansson jäv och deltar således inte i 
handläggningen av ärendet.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att godkänna avtal om samarbete mellan Sörängen och 
Ädelfors gällande Jönköpings folkhögskola perioden  
2010-06-01—2014-05-31. 
 
Utdrag: Regional utveckling  

§ 45 
Dnr 
LK11-
0754 

Framställan från Transportstyrelsen om ändring av 
bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen  
Landstinget har av Näringsdepartementet beretts möjlighet 
att yttra sig över ovanstående rubricerade remiss. 
Förslag till yttrande har behandlats av regional utvecklings-
delegation.  
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen beslutar  
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att godkänna yttrandet som svar till Näringsdepartementet. 
 
Utdrag: Näringsdepartementet  
              Länstrafiken  
              Regional utveckling  

§ 46 
Dnr 
LJ 
2012/ 
261 

Förlängning av förordnande 
Föreligger förslag till förlängning av förordnande för 
landstingsdirektör Agneta Jansmyr.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att förlänga förordnandet för Agneta Jansmyr med ett 
tidsbegränsat förordnande på fyra år under perioden 
2012-08-11 till och med 2016-08-10. 
 
Utdrag: Landstingsdirektör Agneta Jansmyr 
             Personalavdelningen  

§ 47 Överläggning med Landstingets revisorer  
Landstingets revisorer har genom revisionsbyrån PwC 
granskat Landstingets budgetprocess. Redovisning av 
granskningen av Anders Haglund, PwC.   
Överläggningar mellan landstingsstyrelsen och revisionen 
kring aktuell granskning.  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson 
Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 Marcus Eskdahl  
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Protokollet är justerat 2012 -     -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
Intygas  
 
 
Lena Sandqvist  
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