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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 25-45 

Tid: 2013-02-26, kl 13:00-16:40 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson (M), ordförande  

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Rune Backlund (C) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Märta Svärd (MP) 

Martin Hytting (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M), ersätter Malin Wengholm  

Torbjörn Eriksson (KD)  

Marcus Eskdahl (S) 

Carina Ödebrink (S) 

Anders Berglund (S) 

Ann-Kristine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 
 

Ersättare:  

Folke Solheim (M) 

Helena Stålhammar (C) 

Bo Kärreskog (S) 

Anders Pansell (KD) 

Esse Petersson (FP) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Adjungerade: 

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

§ 25 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Carina Ödebrink.   
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§ 26 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag.  

§ 27 Anmälningsärenden 

Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.  

 

§ 28 Information  
Landstingsdirektören informerar om:  

 Mikrosystemfestival 

 Invigning av lokaler för Folktandvården i 

Mariannelund 

 Rekrytering av jurist klar, tillträder under senare 

delen av april månad 

 Uppföljningsbesök i förvaltningarna pågår 

 Utbildningscentrum etablerat i Nässjö för 

förvaltningen Bra Liv 

 

Vid informationen ställs följande frågor: 

 BUP:s verksamhet i Tranås. Återkommer. 

 Ortopedtekniska verksamheten flytt till Eksjö, frågor 

kring avtal m m 

 Frågor om psykiatrin. 

.  

§ 29 

Dnr 

LJ2013 

/168 

Månadsuppföljning  
Föreligger månadsuppföljning som i avvaktan på 

årsredovisning för 2012 redovisar en kort beskrivning över 

verksamhetens måluppfyllelse samt vilket finansiellt resultat 

som uppnåtts 2012.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande rapport.  

Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 30 

Dnr 

LK11- 

0083 

Motion: Hygiensköterskor i förskolan - återremiss 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Ann-Kristine 

Göransson, Socialdemokraterna  

 

att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 

hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 

smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.  

 

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde återremitterades 

motionen för en förnyad beredning av Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Höglandet.  

 

Utskottet har avgivit yttrande och föreslår att återremissen är 

besvarad samt att motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att återremissen är besvarad samt  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige   

§ 31 

Dnr 

LJ2012 

/456 

Motion: Försök med lättvårdsambulans  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Kristina 

Winberg, Sverigedemokraterna  

 

att Landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet 

med lättvårdsambulanser i länet.  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  
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§ 32 

Dnr 

LJ2012 

/726 

Motion: Äldrevårdscentral en ny organisationsform  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt 

Svensson, Folkpartiet  

 

att Landstinget rekryterar en geriatriker till Jönköpings läns 

landsting för att bygga äldrevårdscentraler – 

Jönköpingsmodellen för äldres hälso- och sjukvård.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Lena Skaring Thorsén  

att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

utreda möjligheten att inrätta äldrevårdscentraler och att 

motionen därmed anses besvarad.  

 

Carina Ödebrink uppmärksammar på Länspensionärsrådets 

möjlighet att lämna synpunkter på motionen.  

 

Beslut  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar att föreslå 

landstingsfullmäktige  

 

att avslå motionen. 

 

Reservation folkpartiet. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige   

§ 33 

Dnr 

LJ2012 

/1751 

Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län – 
(Ds 2012:55) 
Landstinget i Jönköping län har 30 december 2011 ansökt 

om att från och med 2015 få bilda regionkommun med 

regionalt utvecklingsansvar enligt lagen (2010:630) om 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

 

Socialdepartementets förslag (Ds 2012:55) som innebär att 

Landstinget i Jönköpings län från och med 2015 omfattas av 

lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) tillstyrks i 

sin helhet. 
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande enligt bilagt förslag.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Ekonomiavdelningen  

§ 34 

Dnr 

LJ2013 

/51 

Ombyggnation Eksjö vårdcentral  
Föreligger förslag till ombyggnation av Eksjö vårdcentral till 

en maximal utgiftsram av 5 miljoner kronor.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att inom en maximal utgiftsram av 5 miljoner kronor 

godkänna ombyggnation av Eksjö vårdcentral.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 35 

Dnr 

LJ2012/1

56 

Uppföljning av intern kontrollplan 2012  
Föreligger handling avseende uppföljning av den 

kontrollplan som landstingsstyrelsen fastställt för 2012.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna rapport om intern kontroll för år 2012.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 36 

Dnr 

LJ2012 

/48 

Intern kontrollplan 2013 
Föreligger handling avseende intern kontrollplan för 2013.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan för 2013. 

  

Utdrag: Ekonomiavdelningen   
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§ 37 

Dnr 

LJ2012/1

69 

Systemmätetal/mål 2013 att rapportera i 
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning 
Föreligger handling avseende mål och mätetal för 2013.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna periodicitet och omfattning för 

återrapportering av mätetal/mål 2013.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen    

§ 38 

Dnr 

LJ2012 

/1651 

Remiss: Delbetänkandet (SOU 2012:75) – Pris, 
tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- 
och apoteksmarknaden – S2012/7587/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  

Föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Folkhälsa Sjukvård  

§ 39 

Dnr 

LJ2012 

/1855 

Remiss: Promemorian – Förslag till ändringar i 
inkomstutjämningen för kommuner och landsting  
Landstinget i Jönköpings län har av Finansdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria, föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Finansdepartementet 

             Ekonomiavdelningen   
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§ 40 

Dnr 

LJ2013 

/94 

Remiss: Promemorian – Fysioterapeut – ny skyddad 
yrkestitel för sjukgymnaster – Ds 2013:4 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria, föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

              Personalavdelningen  

§ 41 

Dnr 

LJ2013 

/206 

Strategi för att begränsa beroendet av 
bemanningsföretag 
Föreligger förslag till strategi och handlingsplan för att 

begränsa beroendet av bemanningsföretag i Landstinget.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna redovisad strategi och handlingsplan för att 

begränsa beroendet av bemanningsföretag,  

 

att för utökning av antalet AT-läkare anvisa 6 miljoner 

kronor med kostnadstäckning ur anslaget för oförutsedda 

utgifter.  

 

Utdrag: Personalavdelningen 

§ 42 

Dnr 

LJ2012 

/1779 

Granskning av Folktandvårdens intäktsredovisning 
Föreligger granskningsrapport från Landstingets revisorer 

avseende granskning av Folktandvårdens intäktsredovisning.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att notera granskningsrapporten och lägga densamma till 

handlingarna.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer  
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§ 43 

Dnr 

LJ2013/ 

91    

Avyttring av konst - regelverk 
Föreligger förslag till regelverk kring avyttring konst.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna regelverk för avyttring av konst.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

§ 44 

Dnr 

LJ2013 

/176 

Scenkonstbiennalen 2013 – ansökan om bidrag  
Landstinget i Jönköpings län kommer genom Smålands 

Musik och Teater få ansvaret att arrangera 

Scenkonstbiennalen den 21-26 maj 2013.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

anvisa högst 1,7 mkr för genomförande av 

Scenkonstbiennalen i Jönköping den 21-26 maj 2013.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

§ 45 Jämställdhetsutbildning  
Landstingsstyrelsens ledamöter erhåller vid dagens 

sammanträde en uppföljning på den jämställdhetsutbildning 

som genomfördes den 8 januari 2013.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Carina Ödebrink   
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Protokollet är justerat 2013-   -    och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 

Intygar  

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


