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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 54--71 

Tid: 2014-04-08, 13:00-16:15 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

Rune Backlund (C) 

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)  

Rachel De Basso (S) 

Bo Kärreskog (S)  

Tobias Gyllensten (S) 

 

Ersättare:  

Anders Pansell (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Esse Petersson (FP) 

Britt Johansson (M) 

Stefan Svensson (S) 

 

Adjungerade:  

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Anders Liif, personaldirektör 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Anette Petersson, folkhälsa och sjukvård § 56 

Eivor Blomqvist, folkhälsa och sjukvård § 57 

  

§54 

 

Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Bo Kärreskog.   
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§55 
LJ2014

/201 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna.  

 

§56  
LJ2012

/299 

Anmälning av informationshandlingar 

Anette Pettersson ger information om anmälningar där IVO 

påtalat brister. Informationshandlingar anmäls och läggs till 

handlingarna.  

 

§57  
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med förslag. 

 

§58  
 
Aktuell information 

- Landstingsdirektören ger aktuell information om: 

pris till Passion för Livet, kvalitetskonferens Paris, och de 

medicinska programgruppernas verksamhetsuppföljning.  

 - Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma med 

information angående Green Charge, och politiska handlingar 

på Landstingets webbplats. 

- Personaldirektören informerar om ungdomspraktikplatser, 

och eventuella ytterligare insatser. Landstingsdirektören får i 

uppdrag att ta fram ett underlag kring förutsättningar för 

satsningar på yrkesintroduktion och tillfälliga anställningar för 

arbetslösa ungdomar.  

- Landstingsdirektören informerar om situationen inom kirurgi 

och på Höglandssjukhuset.  

- Eivor Blomqvist informerar om resultat i Vårdbarometern 

och Nationell Patientenkät. 

- Landstingsdirektören informerar om arbetet med 

regionbildning.  

- Landstingsdirektören informerar om att ersättningssystemet 

inom psykiatri inte tas i fullt bruk förrän 1 september 2014. 

 

§59  
LJ2013

/328 

Årsredovisning 2013 
Landstingsdirektören och ekonomidirektören Stefan Schoultz 

presenterar årsredovisning för 2013. 

 

Landstingsstyrelsen föreslås godkänna årsredovisningen, och 

att årets resultat 271 miljoner kronor tillförs 

landstingskapitalet.  
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Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink (S)  

 

att utav de 98 miljoner kronor som Landstinget i Jönköpings 

län har fått återbetalda i AFA medel (Avtalsförsäkringar som 

regleras mellan arbetsmarknadens parter) ska 30 miljoner 

kronor avsättas till kompetensutveckling för Landstingets 

personal. Angelägna utgångspunkter är den patientnära vården 

samt att möjliggöra personalens behov av 

kompetensutveckling 

 

Ordföranden ställer Carina Ödebrinks yrkande mot 

föreliggande förslag under proposition och finner att 

landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med förslag. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna årsredovisningen, 

 

att årets resultat 271 miljoner kronor tillförs 

landstingskapitalet. 

Reservation: Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§60  
LJ2013

/628 

Verksamhetsberättelser  
Landstingstyrelen tar del av verksamhetsberättelser från 

Landstingets samtliga förvaltningar, samt förslag till 

resultatbalansering.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna resultatbalansering och verksamhetsberättelser. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen, berörda förvaltningar 
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§61  
LJ2012

/676 

Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker 

upptäckt av hudcancer 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  

Håkan Sandgren, Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att telemedicinsk teknik med dermatoskop, för snabb diagnos 

av hudcancer, införs i vårt landsting.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har lämnat synpunkter 

över motionen där man föreslår att motionen är bevarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 

motionen.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och 

Carina Ödebrinks yrkande och finner att landstingsstyrelsen 

föreslår landstingsfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad.  

 

Omröstning begärs och genomförs med följande 

propositionsordning: 

De som bifaller föreliggande förslag röstar JA. 

De som bifaller Carina Ödebrinks förslag röstar NEJ. 

 

JA röstar följande nio (9) ledamöter: 

Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta 

Svärd, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin 

Wengholm, Torbjörn Eriksson, Håkan Jansson. 

 

NEJ röstar följande sex (6) ledamöter: 

Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Rachel de Basso, Bo 

Kärreskog, Tobias Gyllensten, Carina Ödebrink. 

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att besluta 

 

att motionen är besvarad.  

 

 Utdrag: Landstingsfullmäktige 
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§62  
LJ2014

/354 

Förvaltningsorganisation för Region Jönköpings län 

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-22 § 179 att 

godkänna regionbildningskommitténs förslag till organisation 

för regionkommun Jönköpings län. Nu finns ett förslag till 

förvaltningsorganisation.  

 

Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna redovisad inriktning för Region Jönköpings läns 

förvaltningsorganisation. 

 

att påbörja organisatoriska förändringar med här redovisad 

inriktning. 

 

Utdrag: Landstingsdirektören 

 

§63  
LJ2014

/1 

Barnhälsovårdens hälsofrämjande uppdrag – 

undersökning av genomförandenivå 
En undersökning av genomförandet av barnhälsovårdens 

hälsofrämjande uppdrag presenteras för godkännande av 

landstingsstyrelsen. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl att andra 

punktsatsen på sidan 5, Fortsatt arbete för att följa att 

resurser tilldelas … stryks.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer föreliggande förslag och Marcus Eskdahls 

yrkande och finner att Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet 

med förslag.  

 

att godkänna redovisningen. 

 

Reservation: Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 
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§64  
LJ2014

/278 

Överenskommelse om samverkansregler för den 

offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 

läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 

laboratorietekniska industrin 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade att den 

15 november 2013 att godkänna den rubricerade 

överenskommelsen, och att rekommendera landsting, regioner 

och kommuner att göra detsamma.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att överenskommelsen fastställs att gälla från och med  

2014-01-01 och tills vidare samt 

 

att dessa regler ersätter tidigare överenskomna regler för 

samverkan mellan parterna. 

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård, Sjukvårdsförvaltningarna 

 

§65  
LJ2014

/292 

Investeringsbudget för Länstrafiken 2014 
Förslag till investeringsbudget för Länstrafiken presenteras. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna Länstrafikens investeringsbudget för 2014.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen, Länstrafiken 

 

§66  
LJ2014

/285 

Försäljning av del av Bykvarn 1:2 Nannylund – uppdrag 

Ett förslag om försäljning av Bykvarn 1:2 på området 

Nannylund har tagits fram.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2 i 

Eksjö kommun.  

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

 



 

PROTOKOLL 7(8) 

      

Landstingsstyrelsen §§ 54--71 

Tid: 2014-04-08, 13:00-16:15 
 

 

 Sign 

 

§67  
LJ2014

/233 

Remiss – Starka tillsammans; SOU 2013:87 

Ett förslag till yttrande över Starka tillsammans: SOU 

2013:87 har tagits fram för beslut.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att yttra sig i enlighet med förslag.  

 

Utdrag: Utbildningsdepartementet  

 

§68  
LJ2014

/353 

Enterprise Europé Network, EEN 

Ett förslag till ny organisationstillhörighet för EEN har tagits 

fram för beslut. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att ALMI Jönköping blir värdorganisation för Enterprise 

Europé Network, EEN. 

 

Utdrag: Regional utveckling 

 

§69  
LJ2014

/140 

Revidering av finanspolicy 
Ett förslag till reviderad finanspolicy har tagits fram för 

beslut. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna den reviderade finanspolicyn, som gäller från 

och med 2014-04-01. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 
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§70  
LJ2014

/475 

Förslag till förändring avseende regelverk för färdtjänst 

Vid årsskiftet övertog Landstinget ansvar för färdtjänstresor 

från länets kommuner och ett enhetligt regelverk för länet 

trädde i kraft, vilket utvärderas under våren. Efter 

kundsynpunkter föreslås en förändring för att förenkla 

resandet till kommun utanför Jönköpings län.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna den nya lydelsen av punkt 9 Regelverket för 

sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

avseende färdtjänst för resa inom annan kommun, samt 

 

att regeländringen ska gälla från 1 maj. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

 

§71  
LJ2014

/454 

Försäljning av fastighet Kopparslagaren 1 

Ett förslag till försäljning av Kopparslagern 1 finns för beslut. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att för en köpeskilling på 3 650 000 sälja fastigheten 

Kopparslagaren 1 enligt upprättat köpekontrakt. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

 

 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Bo Kärreskog 

 
 


