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PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 174-201 

Tid: 2014-11-18, kl: 13:00-15:40 

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)  

Ann-Christine Göransson (S) 

Agneta Johansson (S) 

Bo Kärreskog (S) 

 

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Folke Solheim (M), §§ 174-200 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Esse Petersson (FP) 

 

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  

Micael Edblom, direktör Medicinsk diagnostik,  

§§ 174-178.  

§ 174 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Torbjörn Eriksson.   
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§ 175 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

följande justering:  

 Tillägg av ärende Samtrafiken AB – ombud och 

ägardirektiv samt ärende om översyn av gällande 

regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelsområdet. 

Detta ärende har återremitterats från fullmäktige. 

 Ärende 10 arvodesregler för förtroendevalda utgår,  

behandlas vid kommande landstingsstyrelse. 

§ 176 Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§ 177 Anmälan av informationshandlingar  

Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om 

anmälningar där IVO påtalat brister. Informationshandlingar 

anmäls och läggs till handlingarna 

§ 178 Information  
Information av Micael Edblom, direktör Medicinsk diagnostik.  

Information om verksamhet och bemanning.  

 

Landstingsdirektör informerar om inspirationsdag som 

Vårdcentralerna Bra Liv genomfört i Jönköping med deltagare 

från 11 landsting.  

 

Information om att musikföreställningen "Rytmen i blodet" har 

blivit utsedd till årets bästa barn- och ungdomsföreställning. 

§ 179 Månadsuppföljning  

Information av landstingsdirektör och ekonomidirektör.  

§ 180 

Dnr 

LJ2013 

/767 

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Anna-

Carin Magnusson och Annika Hansson, Socialdemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att Landstinget utvärderar effekterna av primärvårdens 

öppethållande. 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink på att 

motionen ska bifallas samt att Landstinget ska göra en 

uppföljande enkätundersökning bland medborgare som söker 

vård på vårdcentralerna på måndagar. 

  

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt 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 föreslår således landstingsfullmäktige 

besluta 

  

att motionen är besvarad. 

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 181 

Dnr 

LJ2014/

19 

Motion: Automatisera frikort 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, landstingsfullmäktige 

besluta 

 

att Cosmic ska användas som ett av flera verktyg för att 

effektivt räkna fram frikort för enskilda patienter,  

 



 

PROTOKOLL 4(13) 

      

Landstingsstyrelsen §§ 174-201 

Tid: 2014-11-18, kl: 13:00-15:40 
 

 

 Sign 

 

att frikort i form av papperskort på längre sikt ska ersättas med 

digitala lösningar.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionens 1:a att-sats avslås samt att 

motionens andra-sats bifalles. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionens 1:a att-sats avslås samt, 

 

att motionens andra-sats bifalles. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 182 

Dnr 

LJ2014 

/347 

Motion: Gör den internationella kvinnodagen,  

den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Mikael Ekvall och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet  

 

att Region Jönköpings län varje år skall ha flaggdag på 

Internationella kvinnodagen, den 8:e mars.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen avslås.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 183 

Dnr 

LJ2013/

1602 

Motion: Screening av benskörhet 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Doris Lidman, 

Marianne Andersson och Ragnwald Ahlnér, 

Kristdemokraterna att fullmäktige beslutar  

 

att Landstinget utreder förutsättningarna för en 

försöksverksamhet med screening av benskörhet.   

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 184 

LJ2014/

791 

Regional kulturplan 2015-2017 
Den nu gällande kulturplanen för åren 2012-2014 antogs av 

Landstingsfullmäktige 2011-11-25. 

Föreligger nu förslag till ny kulturplan.  

 

Vid ärendets behandling framför Carina Ödebrink synpunkter 

på förbättringar avseende processen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna Regional kulturplan för åren 2015-2017. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 185 

Dnr 

LJ2014/

1422 

Partistöd – ändring i Kommunallagen  
Föreligger förslag till lokala regler för partistöd med anledning 

av ändring i Kommunallagen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna regelverk för partistöd. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 186 

LJ2014/

1272 

Revisorer 2014-2015 i stiftelser med anknuten förvaltning  

Föreligger hemställan från Landstingets revisorer avseende 

revisorer 2014-2015 i stiftelser med anknuten förvaltning. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att bilagd hemställan från Landstingets revisorer lämnas till 

landstingsfullmäktige för beslut. 
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Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 187 

LJ2014/ 

1143 

Sammanträdesplan för år 2015 

Föreligger förslag till sammanträdesplan för 2015. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att fastställa förslag till sammanträdesplan för år 2015. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

 

§ 188 

Dnr 

LJ2014/

1480 

Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings 

län  
Föreligger förslag till annonsering av kungörelse för 

regionfullmäktiges sammanträden.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna föreliggande förslag till annonsering. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 189 

Dnr 

LJ2014/

1469 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Föreligger redovisning över icke slutbehandlade motioner  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner 

till landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 190 

Dnr 

LJ2014/

353 

Verksamhetsavtal – primärkommunal samordning och 

utveckling 
Föreligger avtal mellan Landstinget och länets kommuner 

avseende primärkommunal samordning och utveckling.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna föreliggande avtal med länets kommuner 

avseende primärkommunal samordning och utveckling.  

 

Utdrag: Länets kommuner 

§ 191 

Dnr 

LJ2014/

440 

Fast vårdkontakt – svar på skrivelse från 

Patientnämnden 
Föreligger svar på skrivelse till Patientnämnden avseende fast 

vårdkontakt.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att till Patientnämnden avge föreliggande svar.  

 

Utdrag: Patientnämnden  

              Folkhälsa sjukvård 

§ 192 

Dnr 

LJ2014/

1445 

Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås 

Föreligger förslag till ombyggnation av rubricerad vårdcentral.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta   

 

att för ombyggnad av vårdcentralen i Tranås godkänna en 

maximal investeringsutgift på 5 300 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 193 

Dnr 

LJ2014/

353 

Budget för IT-kostnader i samband med regionbildning 
Föreligger kalkyl över IT-kostnader i samband med 

regionbildning.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att för insatser inom IT kring regionbildning anvisa 2,4 

miljoner kronor,  
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att finansiering sker ur landstingsstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 194 

Dnr 

LJ2014/

1158 

Remissvar: Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk 

tvångsvård – Ds 2014:28 – S2014/6136/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 

§ 195 

Dnr 

LJ2014/

1344 

Remissvar: ”Rätt funktion på rätt plats” –  

TRV 2014/75917 
Landstinget i Jönköpings län har av Trafikverket beretts 

tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade ärende 

Föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till Trafikverket.  

 

Utdrag: Trafikverket 

              Länstrafiken 

§ 196 

Dnr 

LJ2014/

1372 

Remissvar: Redovisning av kompletteringsuppgifter till 

regeringsuppdrag avseende Apoteksombud – 

S2014/3787/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade promemoria.  

 

Föreligger förslag till yttrande.  
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Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Socialdepartementet 

              Folkhälsa sjukvård 

§ 197 

LJ2014/

1239 

Remissyttrande över Åtgärdsvalsstudien Västra 

stambanan genom Västra Götaland – TRV 2013/55297 
Landstinget i Jönköpings län har av Trafikverket beretts 

tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade ärende.  

 

Föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till Trafikverket.  

 

Utdrag: Trafikverket 

              Länstrafiken  

§ 198 

Dnr 

LJ2014/

1339, 

1349 

Samråd om förslag till verksamhetsplaner 2015 gällande 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt 

Finnvedens samordningsförbund 

Ovanstående rubricerade samordningsförbund har översänt 

sina verksamhetsplaner för år 2015 för samråd med 

Landstinget.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förslag till verksamhetsplan med budget för 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden,  

 

att godkänna förslag till verksamhetsplan med budget för 

Finnvedens samordningsförbund.  

 

Utdrag: Samordningsförbunden Södra Vätterbygden och   

              Finnveden  
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§ 199 

Dnr 

LJ2014/

1553 

Samtrafiken AB – ombud och ägardirektiv 

Ett samgående planeras mellan Samtrafiken AB och X2 

Kollektivtrafik AB. På bolagsstämmor inom respektive bolag 

den 1 december kommer förslag om detta att redovisas. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att utse trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg till ombud på 

bolagsstämman samt,  

 

att ställa sig positiv till fortsatt diskussion om ett samgående 

mellan bolagen.  

 

Utdrag: Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  

              Kansliavdelningen  

§ 200  

Dnr 

LJ2013/

919 

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom 

hjälpmedelscentralens ansvarsområde 
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 

återremitterades rubricerade ärende med hänvisning till att 

Länsrådet för funktionsnedsättning ska erbjudas yttra sig över 

den översyn som har gjorts av regelverket.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att ge Länsrådet för funktionsnedsättning möjlighet att lämna 

synpunkter på ovanstående regelverk.  

 

Utdrag: Länsrådet för funktionsnedsättning  

              Kansliavdelningen  

§ 201 

Dnr 

LJ2014/

88 

Budget 2015  
Majoritetens (M, KD, C, FP och MP) förslag till budget 

föreligger vid dagens sammanträde.  

 

Landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören ger 

information avseende föreslagen organisationsförändring.   
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Följande yrkanden enligt bilagor läggs från 

Socialdemokraterna avseende: 

 Marknadsföring   

 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning     

 Medicinsk diagnostik   

 Organisationsförändring  

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 

samtliga yrkanden från Socialdemokraterna. I yrkandet 

avseende organisationsförändring instämmer Torbjörn 

Eriksson i förslaget att stycket på sidan 29 ska strykas.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att yrkandet avseende marknadföring bifalls och att 

övriga yrkanden avslås.  

 

Votering begärs för nedanstående yrkanden och genomförs 

med följande propositionsordning: 

De som bifaller föreliggande förslag röstar JA. 

De som bifaller Carina Ödebrinks förslag röstar NEJ. 

 

Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning: 

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. 

 

Medicinsk diagnostik: 

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. 
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Organisationsförändring 

JA röstar följande nio (8) 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 (7) ledamöter: 

Torbjörn Eriksson, Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-

Christin Göransson, Agneta Johansson, Bo Kärreskog och 

Carina Ödebrink. 

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna föreliggande budget med verksamhetsplan för 

2015 jämte flerårsplan för åren 2016-2017 med tillägg av 

ovanstående yrkande avseende marknadsföring,  

 

att fastställa utdebiteringssatsen för 2015 till 11:26 per 

skattekrona.  

 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna 

yrkanden.  

Torbjörn Eriksson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Socialdemokraterna meddelar att man återkommer till 

landstingsfullmäktige med förslag.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

  
 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Torbjörn Eriksson    

 
 

 

Protokollet är justerat 2014    -     -      och justeringen är 

tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 



Jönköping 2014-11-18 

 

 

 

Ärende 6 Budget och flerårsplan 

 

Vårdval inom primärvård/ögonsjukvård 

 

Yrkande under Allmänna villkor 

 

Marknadsföring - tillägg 

I all information och marknadsföring ska det framgå att verksamheten är en del av vårdval i Region 

Jönköpings län. 

 

Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning - tillägg 

Verksamhet som finansieras med offentliga medel ska omfattas av kollektivavtal eller 

kollektivavtalsliknande former 

 

Medicinsk diagnostik - ändring 

Vårdenheten ska använda Landstingets laboratorier för klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk 

mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt Landstingets 

enheter för radiologi. 

Vårdenheten har kostnadsansvar för beställda undersökningar. 

 

 

 

 

Socialdemokraterna 
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Ärende 6 Budget och flerårsplan 

 

Yrkande 

Organisationsförändring 

 

Hälso- och sjukvård är en komplex verksamhet bestående av många delar och aktörer som ska hänga 

samman för att skapa bästa möjliga vård för varje enskild individ.  

Medicinsk-teknisk utveckling, nya behandlingsformer, ekonomiska förutsättningar och andra 

samhällsförändringar är faktorer som påverkar hälso- och sjukvården. Därför är hälso- och sjukvård 

en verksamhet som hela tiden måste kunna möta framtiden. 

En bra sjukvård i morgon kräver därför kloka beslut idag. De förändringar som nu föreslås i budget är 

mycket stora och genomgripande. 

Vårt landsting har kännetecknats av att vi varje dag tar små steg för att ge länets invånare vård av 

hög kvalitet och med god tillgänglighet där vi också hushållar med våra gemensamma resurser. 

Vi anser därför att det behövs en helt annan process när det gäller att förändra hälso- och sjukvården 

för framtiden. En process där de folkvalda ges tid och möjlighet att sätta sig in de övergripande och 

strategiskt principiellt viktiga frågorna, där den yttersta ambitionen måste vara att hitta en så bred 

politisk samsyn som möjligt. 

En process som är inkluderande, där viljan är att skapa delaktighet bland medarbetarna i 

verksamheten. 

Utgångspunkten i förändringsarbetet måste vara att ha patientens fokus oavsett var hen befinner sig. 

 

Förslaget har inte varit uppe till någon djupare diskussion om framtida inriktning innan det nu läggs 

fram för beslut. 

 

Någon risk- eller konsekvensanalys finns inte i underlaget. Det finns en mängd frågetecken som i 

nuläget inte är analyserade: 

 

Vad får förslaget för konsekvens på kort/lång sikt när det gäller: 

- Ekonomi 

- Kompetensförsörjning 

- Verksamhetens förmåga att samverka över vårdgränser, både inom men också mellan 

huvudmannagränserna 

- Skapa attraktivt arbetsupplägg  

- Samordning av ledning och styrning 

 



 

 

 

 

Vi anser därför att förslaget om organisationsförändring dras tillbaka för att beredas under 

kommande år 

 

Vi anser också att det omedelbart bör tillsättas en verksamhetschef för kirurgin på 

höglandssjukhuset för att skapa förutsättningar för ett framtidsinriktat förändringsarbete 

 

 

Socialdemokraterna 

 

 


