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PROTOKOLL 1(15) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 91-122 

Tid: 2014-06-10, kl: 13:00-16:45 

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), §§ 91- 110 

Malin Wengholm (M) 

Torbjörn Eriksson (KD)  

Marcus Eskdahl (S) 

Anders Berglund (S)  

Ann-Christine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 

Bo Kärreskog (S)  

Britt Johansson (M), §§ 111-122 

  

Ersättare:  

Britt Johansson (M), §§ 91-110 

Helena Stålhammar (C) 

Esse Petersson (FP) 

Kajsa Carlsson (MP), §§ 91-110 

Anna-Karin Yngvesson (KD), §§ 91-103 

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  

Anders Liif, personaldirektör, § 96 

Per Malm, Vårdvalsenheten, § 95 
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§ 91 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Lena Skaring Thorsén.  

§ 92 Anmälan av delegationsbeslut  
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§ 93 

  

Anmälning av informationshandlingar 

Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om 

anmälningar där IVO påtalat brister. Informationshandlingar 

anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 94 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§ 95 Informationsärenden och aktuellt  

 Uppföljning av primärvården 2014 – information av 

Per Malm, Vårdvalsenheten  

 Arvodesregler kommande mandatperiod – information 

av parlamentariska kommitténs ordförande kring 

arvoden för kommande mandatperiod.  

 Tillgänglighet – information av hälso- och 

sjukvårdsdirektör  

 Cancervård – information av hälso- och 

sjukvårddirektör 

 Patientsäkerhetsarbetet – information av 

landstingsdirektör samt hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

Landstingsdirektören informerar om:  

 Läkarutbildning till Jönköping 

 Besök i Landstinget av IHI-partners 

 Regionförbundets medarbetare flyttar in på kansliet 

 Uppstart och avslut av ledarprogram 

 Åtgärdsplan – standardisering inom opererande 

specialiteter – förslag på intranät för synpunkter  

 

§ 96 

Dnr 

LJ2014/ 

Anställning av direktör Vårdcentralerna Bra Liv  
Föreligger förslag till anställning av ny direktör för 

Vårdcentralerna Bra Liv. 
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 Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att utse Charlotta Larsdotter till ny direktör för 

Vårdcentralerna Bra Liv med tillträde efter överenskommelse.  

 

Utdrag: Charlotta Larsdotter  

              Landstingsdirektören 

§ 97 

Dnr 

LJ2014/

612 

Delårsrapport 2014:1 
Föreligger delårsrapport för 2014:1. 

Genomgång av landstingsdirektör och ekonomidirektör.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att delårsrapport 2014:1 godkänns.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 98 

Dnr 

LJ2013/

904 

Motion – Förebyggande behandling nödvändig för att 

undvika stroke 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson 

Vänsterpartiet 

 

att man tar fram en strategi för att finna obehandlade/ 

underbehandlade patienter med förmaksflimmer i 

primärvården i syfte att ge adekvat behandling för att undvika 

stroke.  

 

att arbeta vidare med ett strukturerat omhändertagande, i form 

av land annat psykologiskt stöd och information, till personer 

som diagnostiserats med förmaksflimmer.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  
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§ 99 

Dnr 

LJ2013/

1323 

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, 

Moderaterna 

 

att Landstinget tillskriver Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket att läkemedlet Cialis bör ingå i 

läkemedelsförmånen.  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 100 

Dnr 

LJ2013/

1475 

Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län 
I en motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet  

 

att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens 

fördelning mellan kvinnor och män i landstingsfullmäktige i 

Jönköpings län tas fram och presenteras öppet på Landstingets 

hemsida.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 101 

Dnr 

LJ2014/

729 

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden 
Föreligger revisionsberättelser för 2013 för 

samordningsförbunden Södra Vätterbygden, Höglandets samt 

Finnvedens samordningsförbund. 
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Följande ledamöter deltar inte i beslutet p g a jäv: Maria Frisk, 

Marcus Eskdahl, Lilian Sjöberg-Wärn, Agneta Johansson och 

Bo Kärreskog. 

  

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,  

 

att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,  

 

att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige   

§ 102 

Dnr 

LJ2014/

650 

RiksSår 

Föreligger förslag till att Landstinget övertar centralt 

personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret 

RiksSår.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att Landstinget i Jönköpings län övertar centralt 

personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret 

RiksSår.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

             Qulturum  

§ 103 

Dnr 

LJ2013/

733 

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län  
Föreligger förslag till förfrågningsunderlag enligt lag om 

valfrihetssystem.  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören redovisar de synpunkter och 

förslag till förtydliganden som Centrala Samverkansgruppen 

har lämnat. Justeringar i förslaget har gjorts i 7.12, där 

yrkesgrupper preciseras samt 7.13 med något justerad 

skrivning avseende riskbruk, missbruk, beroende. 

Landstingsstyrelsen bifaller föreslagna ändringar.  
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Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 

Socialdemokraternas yrkanden, se bilaga. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och 

Carina Ödebrinks yrkanden och finner att landstingsstyrelsen 

beslutar i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Votering 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 och Håkan Jansson. 

 

NEJ röstar följande sex (6) ledamöter: 

Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Christin Göransson, 

Agneta Johansson, Bo Kärreskog och Carina Ödebrink. 

 

Landstingsstyrelsen beslutar således 

 

att fastställa förslag till förfrågningsunderlag enligt lag om 

valfrihetssystem.  

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård   

§ 104 

Dnr 

LJ2014/

731 

Översyn kirurgisk verksamhet i Landstinget  

Föreligger förslag till uppdrag om översyn av kirurgisk 

verksamhet.  

 

Vid ärendets behandling föreslås ett tillägg i besluts att-satsen 

till att lyda:  
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att ge landstingsdirektören i uppdrag att med de tre 

akutsjukhusen som utgångspunkt göra en översyn av kirurgisk 

verksamhet i syfte att skapa organisatoriska förutsättningar för 

bästa möjliga utveckling inom kirurgisk verksamhet ur ett 

invånarperspektiv. Översyn med förslag ska presenteras senast 

oktober 2014.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med ovanstående 

förslag.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård  

§ 105 

Dnr 

LJ2014/

3 

Försäljning av fastigheten Götastrand 1:2, Vaggeryds 

kommun 
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att försälja fastigheten Götastrand 1:2 i Vaggeryds kommun 

enligt föreliggande köpekontrakt,  

 

att försäljningskontrakt för Landstingets vidkommande är 

giltigt även om tidpunkten för landstingsfullmäktiges beslut 

har överskridits. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 106 

Dnr 

LJ2014/

730 

Forskningsfond för långsiktiga fastighetsinvesteringar 

inom vårdbyggande 
Föreligger förslag till upprättande av en forskningsfond för att 

finansiera forskning avseende vårdbyggnader.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att för 2014 avsätta en miljon kronor i en forskningsfond för 

att finansiera forskning avseende vårdbyggnader samt från 

2015 och 2016 avsätta två miljoner kronor. Dessa medel 

beräknas minska konsultkostnader i samband med planering av 

vårdbyggnader med minst de avsatta beloppen.  

 



 

PROTOKOLL 8(15) 

      

Landstingsstyrelsen §§ 91-122 

Tid: 2014-06-10, kl: 13:00-16:45 
 

 

 Sign 

 

Konsultkostnader ska följas och jämföras med föregående år, 

 

att finansieringen görs ur landstingsstyrelsens medel för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Landstingsfastigheter 

§ 107 

Dnr 

LJ2014/

353 

Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa 

frågeställningar  
Föreligger handling avseende ställningstagande till frågor i 

samband med regionbildning.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att den nyvalda regionstyrelsen ansvarar för likvidation av 

Regionförbundet,  

 

att vid fastställande av utdebitering för 2015 beakta behov av 

en skattehöjning på två öre avseende Regionförbundets 

kostnader som avlastas länets kommuner,  

 

att godkänna inriktning för organisationstillhörighet/fortsatt 

arbete för här redovisade verksamheter med blandad 

ägarstruktur och finansering,  

 

att om länets kommuner så beslutar vara värd för 

primärkommunal verksamhet i samverkan.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 108 

Dnr 

LJ2014/

353 

Regionbildning – Budget för kommunikation och 

omskyltning  
Föreligger handling avseende kostnader vad gäller 

kommunikation och omskyltning i samband med 

regionbildning.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att för kommunikation och omskyltning kring regionbildning 

anvisa 3 000 000 kronor,  
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att finansiering sker ur landstingsstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Informationsavdelningen   

             Ekonomiavdelningen  

§ 109 

Dnr 

LJ2014/

283 

Ekonomisk ersättning till stödperson  
Föreligger förslag till ekonomisk ersättning till stödperson.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att månadsersättning till stödpersoner ges med 1250 kronor per 

uppdrag varav cirka 100 kronor utgör omkostnadsersättning,  

 

att ersättning för förlorad arbetsinkomst ges om stödperson 

kallas till Förvaltningsrätt,  

 

att reseersättning ges enligt Landstingets regelsystem,  

 

att föreslagna ändringar gäller från och med 2014-07-01 

 

att kostnadsökning på 120 000 kronor finansieras ur 

landstingsstyrelsens ram för oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Patientnämnden  

           Ekonomiavdelningen  

§ 110 

Dnr 

LJ2014/

678 

Landstinget i Jönköpings läns regelverk för enskilds 

direktåtkomst till journalinformation 
Genomgång av kommunikationsdirektören kring förslag till 

regelverk samt redovisning av synpunkter från Centrala 

Samverkansgruppen. Justering har gjorts så att 

journalinformation av kuratorer/psykologer initialt inte görs 

tillgänglig.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 
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att anta förslag på regelverk för enskilds direktåtkomst till 

journalinformation. 

 

Utdrag: Informationsavdelningen  

             Folkhälsa sjukvård  

§ 111 

Dnr 

LJ2014/

652 

Högkostnadsskydd för batterier till patienter med 

Cochleaimplantat (CI) 
Föreligger förslag till högkostnadsskydd för batterier till 

patienter med Cochleaimplantat.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att högkostnadsskyddet för batterier till cochleaimplantat ges 

samma utformning som högkostnadsskydd i övrigt, det vill 

säga att kompensation för utlägg utöver 1800 kronor utgår när 

summan passerats och att patienten därmed inte behöver ligga 

ute med pengar samt,  

 

att i budgetarbetet se över egenavgifter för barnhjälpmedel.   

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

             Ekonomiavdelningen  

§ 112 

Dnr 

LJ2014/

513 

Yttrande över förslag till reviderat riksavtal för 

utomlänsvård 
Föreligger förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård.  

 

Vid ärendets behandling vill Malin Wengholm göra följande 

protokollsanteckning, vilket beviljas:  

4:2 Förbundsrekommendation – sluten vård, 3:e stycket, 1:a 

meningen i detta stycke stryks. ”Möjligheten att välja 

vårdgivare gäller inte för sluten vård som ges enligt reglerna 

om regionsjukvård och rikssjukvård – 9-9b i HSL.  

Följande motivering ges med att regionavtalen begränsar 

valfriheten och legitimerar ojämlik vård. Det skall vara 

läkarna i samråd med patienten, inte politikerna, som skall 

bestämma var vården skall ges. En jämlik vård skall ge alla 

patienter samma möjligheter att välja et vårdteam som har 

störst kompetens och mest erfarenhet inom det aktuella 

området.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att anta bifogat förslag till reviderat riksavtal för 

utomlänsvård.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

  

§ 113 

Dnr 

LJ2014/

651 

Yttrande över remiss: Vägledning för kommunal 

viltförvaltning – 218-3031-2014 
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss från Länsstyrelsen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att avge föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen.  

 

Utdrag: Länsstyrelsen  

§ 114 

Dnr 

LJ2014/

453 

Granskning av en tillgänglig och ändamålsenlig vård för 

patienten – förslag till yttrande 
Föreligger förslag till yttrande över rubricerad 

granskningsrapport från Landstingets revisorer.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Folkhälsa sjukvård  

§ 115 

Dnr 

LJ2014/

194 

Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken 

Landstinget i Jönköpings län – förslag till yttrande  
Föreligger förslag till yttrande över rubricerad 

granskningsrapport från Landstingets revisorer.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen besluta  
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att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Länstrafiken  

§ 116 

Dnr 

LJ2014/

410 

Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram – Anpassning 

till ett förändrat klimat 2015-2019 Jönköpings län  
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss från Länsstyrelsen.  

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att avge föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen.  

 

Utdrag: Länsstyrelsen  

             Miljöchef 

§ 117 

Dnr 

LJ2014/

411 

Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram – Minskad 

klimatpåverkan 2015-2019 
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss från Länsstyrelsen.  

 

Vid ärendets behandling påpekar Marcus Eskdahl att ett 

förtydligande behöver göras avseende Landstingets 

övertagande av Energikontoret i den kommande 

regionbildningen då detta kommer att påverka den kommande 

regionkommunens engagemang i frågan.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att avge föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen.  

 

Utdrag: Länsstyrelsen  

             Miljöchef  

§ 118 

Dnr 

LJ2014/

434 

Remiss: Betänkandet Förändrad assistansersättning – 

en översyn av ersättningssystemet – SOU 2014:9-

S2014/1703/FST – förslag till yttrande 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Folkhälsa sjukvård  

 

§ 119 

Dnr 

LJ2014/

374 

Remiss: Vaccination mot hepatit B – dnr 2013/46/FS – 

förslag till yttrande 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

             Folkhälsa sjukvård  

§ 120 

Dnr 

LJ2014/

664 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 

Föreligger redovisning av icke slutbehandlade motioner.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner 

till landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 121 

Dnr 

LJ2014/

83 

Smart-Pack Sverige AB 
Föreligger handling avseende tillförande av kapital inför en 

kommande försäljning av bolaget.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  
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att till Smart-Pack Sverige AB lämna ett ovillkorat 

aktitieägartillskott på 700 000 kronor varav 600 000 kronor 

genom att utlämnat lån efterges, 

 

att kostnadstäckning sker ur landstingsstyrelsens ram för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Smart-Pack Sverige AB 

             Ekonomiavdelningen  

§ 122 

Dnr  

LJ2014/ 

43 

Manifesta Småland 2018 
Föreligger handling avseende ansökan om värdskap för 

Manifesta Småland 2018. 

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna Avsiktsförklaring – Manifesta 12 Småland 2018 

enligt bilaga,  

 

att tillsammans med Regionförbundet Södra Småland och 

Regionförbundet i Kalmar län, skicka ansökan om 2018 års 

värdskap för den tolfte upplagan av Manifesta –  

The European Biennal of Contemporary Art,  

 

att ansökan görs under förutsättning av deltagande också av 

Regionförbundet Södra Småland, Regionförbundet Kalmar län 

och Statens kulturråd samt,  

 

att Landstinget i Jönköpings läns finansiella åtagande uppgår 

till max 8 233 000 kronor för hela arrangemanget.  

 

Utdrag: Regional utveckling 

              Ekonomiavdelningen  

 
 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Lena Skaring Thorsén  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


