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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 196-211 

Tid: 2013-11-12, kl 13:00-15:05 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Helena Stålhammar (C), ersätter Rune Backlund 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Märta Svärd (MP) 

Martin Hytting (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M) ersätter  

Torbjörn Eriksson (KD)  

Marcus Eskdahl (S) 

Carina Ödebrink (S), §§ 196-202 

Anders Berglund (S)  

Ann-Kristine Göransson (S)  

Agneta Johansson (S) 

Bo Kärreskog (S), §§ 203-211 

 

Ersättare:  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Esse Petersson (FP) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Bo Kärreskog (S), §§ 196-202 

 

Adjungerade: 

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 196-209 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

Anders Liif, personaldirektör, §§ 196-199 

Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

§ 196 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Torbjörn Eriksson.  

§ 197 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag.  
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§ 198 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 199 Information  
Följande information ges av personaldirektör: 

  Övergripande redovisning av 

medarbetarundersökningen – Dialogen  

 

Följande information ges av landstingsdirektör: 

 SIQ – utvärdering och platsbesök 

 Möten med medicinska programgrupper 

 Redovisning av IVO-ärenden 

§ 200 

Dnr 

LJ2013

/1244 

Ledningssystem för samverkan mellan Landstinget och 

länets kommuner och handlingsplan för gemensamt 

arbete med mest sjuka äldre  
Föreligger handling avseende samverkan och handlingsplan 

för ett gemensamt arbete mellan Landstinget och länets 

kommuner för mest sjuka äldre.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna handlingsplan för arbete med de mest sjuka 

äldre,  

 

att anta föreliggande förslag om ett gemensamt 

ledningssystem för samverkan med länets kommuner.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

§ 201 

Dnr 

LJ2013

/1383 

Regionbildning – avveckling av Regionförbundet i 

Jönköpings län 
Föreligger handling avseende avveckling av 

Regionförbundet.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31.  
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att Regionförbundets kvarvarande medel efter att samtliga 

avvecklingskostnader reglerats, överförs till 

regionkommunen i syfte att finansiera regionala 

utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktig 

§ 202 

Dnr 

LJ2013

/1506 

Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län  
Landstingsfullmäktige har beslutat att utreda och införa 

vårdval i specialiserad vård. Föreligger förslag till beslut 

avseende fastställande av förfrågningsunderlag samt 

utformning av ersättningsystem.  

 

Landstingsdirektören informerar från möte med Centrala 

samverkansgruppen där fackliga företrädare getts möjlighet 

att avge synpunkter.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson 

avslag på föreliggande förslag. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar  

 

att fastställa förfrågningsunderlag enligt lag om 

valfrihetssystem för ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län samt,  

 

att uppdra till landstingsstyrelsen inom anvisad utgiftsram 

utforma ersättningssystem för vårdval inom ögonsjukvård.  

 

Reservation S till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 
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§ 203 

Dnr 

LJ2013

/1508 

Hjälpmedelscentral – organisatorisk hemvist  

Föreligger förslag till ny organisatorisk hemvist för 

Hjälpmedelscentralen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

att från och med 2014-01-01 organisera 

Hjälpmedelscentralen inom förvaltningen Verksamhetsstöd 

och service.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Jönköpings sjukvårdsområde 

            Verksamhetsstöd och service 

§ 204 

Dnr 

LJ2013

/1372 

Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i 

Jönköpings län  
Föreligger granskningsrapport från Landstingets revisorer 

avseende IT-säkerheten i Landstinget.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att ovanstående rekommendationer från Landstingets 

revisorer beaktas och genomförs,  

 

att rapporten följs upp vid kommande överläggningar 

mellan Landstingets revisorer och landstingsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Förvaltningsledning  IT-centrum  

§ 205 

Dnr 

LJ2013

/1491 

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, 

Vaggeryds kommun  

Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade del av 

fastighet.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
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att för en köpeskilling på 1 200 000 kronor försälja del av 

fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun med 

villkor enligt upprättat köpekontrakt.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 206 

Dnr 

LJ2013 

/1101 

Remiss: Ansvarsfull hälso- och sjukvård –  

SOU 2013:44 – dnr S2013/4872/FS 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 

slutbetänkande.  

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 207 

Dnr 

LJ2013

/909 

Revidering av regional kulturplan  

Föreligger förslag kring revidering av den regionala 

kulturplanen som antogs av landstingsfullmäktige  

2011-10-25.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att anta förändringarna i den Regionala kulturplanen samt i 

planens bilagor samt,  

 

att översända kulturplan med bilagor till Kulturrådet.  

 

Utdrag: Kulturrådet  

             Regional utveckling  

§ 208 

Dnr 

LJ2013 

/1415 

Västtågen – trafikpliktbeslut  
Föreligger överenskommelse mellan Västra 

Götalandsregionen, Region Halland samt Jönköpings läns 

Landsting avseende länsöverskridande stråk.  

Överenskommelse inför trafikpliksbeslut – Västtågen.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna överenskommelsen samt,  

 

att fatta beslut om trafikpliktsbeslut Västtåg. 

Utdrag: Länstrafiken  

§ 209 

Dnr 

LJ2013

/425 

Budget 2014 och flerårsplan  

Föreligger vid dagens sammanträde majoritetens förslag till 

Budget med verksamhetsplan 2014 och flerårsplan samt 

Socialdemokraternas förslag till Budget med 

verksamhetsplan 2014 och flerårsplan. 

 

Vid ärendets behandling föreslås justeringar i 

kulturprissättningslistan, majoritetens tillägg av skrivning i 

handlingsplan Primärvård avseende ACG. Tillägg i 

budgethandling av spindeldiagram av lokala hälsotal för 

länets kommuner. 

 

Förslag framförs avseende en översyn av regelverket för 

sjukresor. Återkopplas vid kommande sammanträde i 

planeringsdelegationen.  

 

Anna-Carin Magnusson föreslår att ersättningen till 

vårdcentralerna enligt ACG och åldersfaktorn till 

vårdcentralerna ska vara oförändrad under 2014 och yrkar 

för Socialdemokraterna: 

 

att en fördjupad utredning så att också journalgranskning 

genomförs. Till vårdcentralernas uppdrag ska 

informationsskyldighet införas när patienten får en satt 

diagnos.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag till 

budget och finner att landstingsstyrelsen bifaller 

majoritetens förslag till budget med ovanstående tillägg.   

 

Ordföranden ställer även proposition på 

Socialdemokraternas yrkande avseende ACG vilket avslås.  
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Landstingsstyrelsen föreslår således landstingsfullmäktige 

besluta 

 

att godkänna föreliggande budget med ovanstående tillägg 

samt verksamhetsplan för 2014 jämte flerårsplan för åren 

2015-2016. 

  

att fastställa utdebiteringssatsen för 2014 till 11:21 per 

skattekrona.  

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för egna 

yrkanden. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 210 

Dnr 

LJ2013 

/1543 

Redovisning över icke slutbehandlade motioner 

Föreligger redovisning över icke slutbehandlade motioner.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade 

motioner till landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 211 

Dnr 

LJ2013

/1449 

Remiss för Jönköpings kommuns landsbygder  
Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss. Föreligger yttrande.  

 

Vid ärendets behandling föreslås att man i yttrandet 

kompletterar med folkhälsoaspekten.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bifogat yttrande med ovanstående tillägg som 

svar till Jönköpings kommun.  

 

Utdrag: Jönköpings kommun  

              Regional utveckling    
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Torbjörn Eriksson  

§ 
 

Protokollet är omedelbart justerat 2013-  - och justeringen är 

tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar  

 

 

Lena Sandqvist   


