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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 1-19 

Tid: 2014-01-21, kl 13:00-15:10 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

Helena Stålhammar (C), ersätter Rune Backlund 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Märta Svärd (MP) 

Martin Hytting (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Malin Wengholm (M) 

Torbjörn Eriksson (KD)  

Marcus Eskdahl (S) 

Anders Berglund (S)  

Ann-Kristine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S)  

Bo Kärreskog (S)  

 

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Anders Pansell (KD) 

Esse Petersson (FP) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Tobias Gyllensten (S) 

 

Adjungerade: 

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Thomas Axelsson, inköpsenheten, § 7  

§ 1 Inledning 
Ordföranden inleder med att samtliga ledamöter välkomna 

till dagens sammanträde med ett särskilt välkommen till 

Carina Ödebrink som landstingsråd, Bo Kärreskog som 

ordinarie ledamot och Tobias Gyllensten som ersättare i 

landstingsstyrelsen. 
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§ 2 Val av protokollsjusterare 

Till att jämte ordförande justera protokollet utses Anders 

Berglund. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag.  

§ 4 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Ärenden från Inspektionen Vård och Omsorg – IVO 

redovisas av hälso- och sjukvårdsdirektör. 

§ 5 Information  
Vid sammanträdet ges följande information: 

 

 Information om verksamheten kring jul- och 

nyårshelgen - landstingsdirektör 

 Redovisning av finansiella läget – landstingsdirektör 

och ekonomidirektör 

Handlingsplan för akutmottagning/jourcentral och 

ambulansverksamhet – hälso- och sjukvårdsdirektör 

§ 6 Ekonomisk analys och handlingsplan   
Landstingsdirektören redovisar handlingsplan för analys och 

kostnadsminskningar med avgränsning till somatisk vård.  

 

Uppdraget att ta fram en handlingsplan erhöll 

landstingsdirektören vid landstingsstyrelsens sammanträde i 

december och återrapportering kommer fortlöpande att ske 

vid varje sammanträde med planeringsdelegationen och 

landstingsstyrelsen.  

 

Dagens presentation skickas till landstingsstyrelsens 

ledamöter samt ersättare och adjungerade. 

§ 7 
Dnr 

LJ2013 

/1804 

Upphandling av rekvisitionsläkemedel  
Föreligger handling avseende upphandling av 

rekvisitionsläkemedel. Genomgång av Thomas Axelsson 

inköpsavdelningen.  

 

Vid ärendets behandling framför Carina Ödebrink att 

följande anteckning tas till protokollet: 
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Ur ett patientperspektiv är det viktig med nationell 

samordning kring införande av nya läkemedel.  

Vi anser också, ur ett demokratiperspektiv, att det måste till 

en nationell lösning för att komma bort från hanteringen 

med hemliga läkemedelsavtal. 

 

Landstingsstyrelsen beslutar att instämma i ovanstående 

protokollsanteckning.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att rabattavtal avseende Perjeta tecknas med Roche AB, 

 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en översyn 

kring hur andra landsting hanterar frågan samt, 

 

att utifrån ovanstående protokollsanteckning aktivt verka för 

en nationell samordning och hantering.  

 

Utdrag: Verksamhetsstöd och service 

              Landstingsdirektör 

§ 8 

Dnr 

LJ2012 

 /863 

Motion: Satsa på undersköterskorna 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt 

övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/skötare i 

Landstinget i Jönköpings län inventeras, 

 

att en genomlysning av framtida yrkesområden och 

uppgifter för undersköterskor/skötare genomförs,  

 

att resultaten av ovanstående insatser redovisas till 

fullmäktige och finns med som underlag för satsningar inom 

detta område vid kommande budgetsprocess.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionens två första att-satser är besvarade 

och att tredje att-satsen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 
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motionen.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 

utskottets förslag 

 

Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  

Föreliggande förslag mot Carina Ödebrinks yrkande.  

 

För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan 

Jansson,  

Maria Frisk, Helena Stålhammar, Lena Skaring Thorsén 

Märta Svärd, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin 

Wengholm och Torbjörn Eriksson.  

 

För bifall till Carina Ödebrinks yrkande (NEJ) röstar Carina 

Ödebrink, Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Kristin 

Göransson, Agneta Johansson och Bo Kärreskog. 

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionens två första att-satser är besvarade, 

 

att tredje att-satsen avslås. 

 

Reservation Socialdemokraterna 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 9 

Dnr 

LJ2013

/154 

Motion: Hur har jämställdheten påverkats av ”vårdval” 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att det genomförs och redovisas jämställdhetsanalyser inom 

alla enheter inom vårdvalet, såväl privata som 

landstingsdrivna,  

 

att analyserna skall omfatta ägare, ägarförhållanden, 

medarbetare samt medborgar- och patientperspektivet.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår 

att avslå motionen när det gäller ägandeförhållande och 
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medarbetare samt, att anse motionen besvarad när det gäller 

medborgar- och patientperspektivet.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att avslå motionen när det gäller ägandeförhållande och 

medarbetare samt,  

 

att anse motionen besvarad när det gäller medborgar- och 

patientperspektivet.  

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 10 

Dnr 

LJ2013

/1770 

Anmälan av beslut fattade på delegation 
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-01-21 redovisat 

sin granskning av landstingsstyrelsens delegation av 

beslutanderätt. Föreligger nu förslag för att säkerställa och 

förstärka rutin kring beslut fattade på delegation.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna ovanstående förändring för anmälan av beslut 

fattade på delegation.  

 

Utdrag: Landstingsdirektör 

             Kansliavdelning 

§ 11 

Dnr 

LJ2013

/1704 

Försäljning av fastighet – uppdrag  

Föreligger förslag till försäljning av markområdet Nässjö 

vårdcentrum – Skansen 5.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att påbörja försäljning av del fastigheten Skansen 5, Nässjö 

kommun. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Landstingsfastigheter 
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§ 12 

Dnr 

LJ2012

/1811 

Borgensåtagande vid avrop/anskaffning av fordon 

Föreligger handling avseende bland annat borgen för 

Transitio AB.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att hyra 4 st. X11-tåg av Transitio AB.  

 

att teckna erforderlig borgensförbindelse för den 

finansiering, leasing- och lånefinansiering, som Transitio 

upptagit. Dels för dessa 4 st. X11-tåg, dels för Landstinget i 

Jönköpings läns del av 2 st. X11-tåg som reservtåg inom en 

borgenssumma som inte ska överstiga 56,5 mnkr.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 13 

Dnr 

LJ2013

/1524 

Remiss: Unga som varken, arbetar eller studerar – 

statistik, stöd och samverkan, SOU 2013:74 
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink på ett tillägg 

till andra stycket sidan 2 lydande: Ett sådant exempel är att 

Landstinget erbjuder ungdomar yrkesintroduktion – en väg 

till jobb för ungdomar.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar att avslå ovanstående 

yrkande och avge yttrande enligt föreliggande förslag.  

 

Reservation Socialdemokraterna.  

 

Utdrag: Utbildningsdepartementet 

§ 14 

Dnr 

LJ2013

/108 

Kompletterande yttrande över granskning av 

Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning – LJR 

2013/2 
Föreligger komplettering av yttrande avseende Landstingets 

styrning av läkemedelsförskrivning. 
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Vid ärendets behandling görs en komplettering av yttrandet 

avseende precisering av tid för översyn av polyfarmaci.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Folkhälsa sjukvård 

§ 15 

Dnr 

LJ2013

/1816 

Intern kontrollplan 2014 

Föreligger förslag till intern kontrollplan för 2014.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan 2014.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 16 

Dnr 

LJ2013

/1734 

Fördelning av bidrag till folkhögskolor för år 2014  
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till folkhögskolor. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna fördelning av 2014 års bidrag gällande 

rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

             Ekonomiavdelningen  

§ 17 

Dnr 

LJ2013

/1767 

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling av 

Krösatågen  
Föreligger förslag till överenskommelse inför beslut om 

allmän trafikplikt – Krösatågen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna förslaget till överenskommelse samt,  
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att fatta beslut om allmän trafikplikt för Krösatågen.  

 

Utdrag: Länstrafiken  

§ 18 

Dnr 

LJ2013

/791 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 2014 

Föreligger förslag till fördelning av bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer.  
 

Vid ärendets behandling diskuteras det regelverk som styr 

bidragsgivningen vilket kommer att diskuteras vid 

kommande gruppledaröverläggning.  
 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  
 

att godkänna fördelning av 2014 års bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer.  
 

Utdrag: Regional utveckling  

             Ekonomiavdelningen 

§ 19 

Dnr 

LJ2014

/83 

SmartPack Sverige AB 
Föreligger förslag avseende lån till SmartPack Sverige AB.  
 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  
 

att till SmartPack Sverige AB lämna ett lån på 600 000 

kronor.  
 

Utdrag: Ekonomiavdelningen   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson Anders Berglund  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

Intygar  

 

 

Lena Sandqvist 

 
 


