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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Landstingsstyrelsen §§ 208-234 

Tid: 2014-12-16, kl: 13:00-16:00 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S), §§ 208-213 

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)  

Tobias Gyllensten (S) ersätter Ann-Christine Göransson  

Agneta Johansson (S) 

Bo Kärreskog (S) 

Rachel de Basso (S), §§ 214-234 

 

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Helena Stålhammar (C) 

Anders Pansell (KD) 

Esse Petersson (FP) 

Rachel de Basso (S), §§ 208-213 

 

Adjungerade:  

Samuel Godrén (SD) 

Inga Jonasson (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

§ 208 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Marcus Eskdahl.   
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§ 209 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

följande tillägg av ärenden   

 Flygförbindelse Frankfurt 

 Nominering av ledamöter till 

strukturfondspartnerskapen  

 Tillsättande av fastighetsdirektör  

 Anvisning av återremitterad motion: Utvärdera 

öppethållande på vårdcentralerna 

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

handlingarna. 

§ 211 Anmälan av informationshandlingar  

Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om 

anmälningar där IVO påtalat brister. Informationshandlingar 

anmäls och läggs till handlingarna 

§ 212 Information  

 Kvalitetsregisterkonferens 21-22 januari 

 Öppna jämförelser – folkhälsa/hälso-sjukvård, miljö 

samt energi 

 Informationsmaterial tillgängligt om den nya 

organisationen. Visning vid dagens sammanträde. 

Indelning i medicinska områden (bilaga) presenteras 

liksom anvariga för respektive område:  

medicinsk vård - Ann-Marie Schaffrath,  

kirugisk vård – Rolf Östlund; 

psykiatri och rehabilitering – Micael Edblom, vilket ger 

behov av rekrytering till medicinsk diagnostik. 

Förfrågan har gått till dessa tre. De kommer att arbeta 

på alla tre sjukhusen. Frågan om lokal samordning och 

vem som utgår från respektive sjukhus återkommer i 

januari. 

 

Vid informationspunkt om organisationsförändring vill Carina 

Ödebrink till protokollet ha antecknat att det är viktigt med den 

geografiska placeringen för verksamhetscheferna för att få det 

nära ledarskapet.  
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§ 213 

Dnr 

LJ2014/

88 

Budgetar för verksamhetsområden 2015 

Föreligger förslag till budgetar för verksamhetsområden 2015.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna föreliggande budgetar och ersättningsgrunder för 

verksamhetsområden samt,  

 

att uppdra till regiondirektören att genomföra verksamheten i 

enlighet med redovisade budgetar. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 214 Månadsuppföljning  

Information av landstingsdirektör och ekonomidirektör.  

§ 215 

Dnr 

LJ2014/

408 

Motion: Självtest vid behandlings av blodförtunnande 

läkemedel 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 

 

att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheterna 

till ökad självtestning och egenvård vid behandling med 

blodförtunnande läkemedel för utvalda patienter,  

 

att utredningen omfattar kostnader och konsekvenser för 

införande av en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning för 

mätning i hemmet för dessa patienter.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås. 

 

Vid ärendets behandling föreslår Maria Frisk att motionen ska 

anses som besvarad med tillägget att man följer de utredningar 

som görs i andra landsting.  

 

Marcus Eskdahl yrkar att motionen ska bifallas.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsstyrelsen bifaller Maria Frisk förslag om att 
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motionen med ovanstående tillägg ska anses besvarad.  

 

Reservation Socialdemokraterna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 216 

Dnr 

LJ2014

/540 

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till 

samvetsfrihet  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anna-Karin 

Yngvesson, Torbjörn Eriksson och Erik Lagärde,  

Kristdemokraterna  

 

att Landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt 

om samvetsfrihet som ger personal möjlighet att inte tvingas 

delta i viss verksamhet som strider mot etiska och religiösa 

övertygelser där så är praktiskt möjligt på arbetsplatsen. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

 

Torbjörn Eriksson yrkar att  motionen ska bifallas.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag  

 

att avslå motionen.  

 

Reservation Torbjörn Eriksson.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 217 

Dnr 

LJ2014

/1517 

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet från 

och med den 1 januari 2015  
Föreligger reviderat riksavtal enligt ovan.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna och tillämpa förslag till nytt riksavtal för 

utomlänsvård från och med den 1 januari 2015. 

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård  
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§ 218 

Dnr 

LJ2014

/1520 

Bidrag inom folkhälsoområdet  

Föreligger förslag till fördelning av bidrag inom 

folkhälsoområdet för 2015.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag för 

år 2014.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

              Ekonomiavdelningen  

§ 219 

Dnr 

LJ2014

/341 

Organisation- och verksamhetsbidrag till organisationer 

inom funktionshinderområdet  
Föreligger förslag till fördelning av organisations- och 

verksamhetsbidrag inom funktionshinderområdet för 2015.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag för 

år 2014.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

              Ekonomiavdelningen 

§ 220 

Dnr 

LJ2014

/714 

Idrott och folkhälsa år 2015-2017 – ansökan om stöd till 

samverkansöverenskommelse  
Föreligger ansökan om stöd till samverkans-

överenskommelse.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att stödja samverkansöverenskommelsen och årligen avsätta 

150 tkr under tiden 2015-2017. Medel avsätts genom 

befintliga projektanslag inom sektionen Folkhälsa.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

              Ekonomiavdelningen 
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§ 221 

Dnr 

LJ2014

/1565 

Verksamhetsplaner med budget för Höglandets 

samordningsförbund  
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 

Höglandets samordningsförbund.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna förslag till verksamhetsplan med budget för 

Höglandets samordningsförbund.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård  

              Ekonomiavdelningen  

             Höglandets samordningsförbund  

§ 222 

Dnr 

LJ2014

/1399 

Revisionsrapport – Granskning av upphandling av 

läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på 

regelefterlevnad – dnr LJR 2014/17 

Landstingets revisorer har genomfört rubricerade granskning 

och föreligger nu förslag till yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Folkhälsa sjukvård   

§ 223 

Dnr 

LJ2014

/1386 

Förslag om lag om upphandling av koncessioner – SOU 

2014:69 

Landstinget har av Socialdepartementet beretts möjlighet att 

yttra sig över ovan rubricerade promemoria.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  
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Utdrag: Socialdepartementet 

§ 224 

Dnr 

LJ2014

/1301 

Skrivelse från Patientnämnden 

Patientnämnden har i skrivelse till landstingsstyrelsen lämnat 

synpunkter avseende patienter med Parkinsons sjukdom, 

föreligger förslag till yttrande över skrivelsen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att avge bilagt svar till Patientnämnden.  

 

Utdrag: Patientnämnden  

              Folkhälsa sjukvård  

§ 225 

Dnr 

LJ2014

/719 

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och 

regionernas erbjudande av offentligt finansierad 

assisterad befruktning  
Rekommendation har kommit från Sveriges Kommuner och 

Landsting – SKL avseende enhetlighet för offentligt 

finansierad assisterad befruktning, föreligger förslag till 

hantering inom Landstinget.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att följa och tillämpa rekommendationen om enhetlighet i 

landstingens och regionernas erbjudande av offentligt 

finansierad befruktning,  

 

att beräknad kostnad på 2,7 miljoner anvisas ur 

landstingsstyrelsens ram för oförutsedda behov.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

§ 226 

Dnr 

LJ2014

/1544 

Remiss: Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42) – 

förslag till ändringar i lagen (2012:160) om 

läkemedelsförmåner m m – dnr S2014/8108/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade promemoria. 
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Vid ärendet behandling yrkar Marcus Eskdahl att Landstinget 

ska tillstyrka förslaget i sin helhet. I detta yrkande instämmer 

Miljöpartiet.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande 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 Marcus Eskdahls förslag röstar NEJ. 

JA röstar följande åtta (8) ledamöter: 

Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén,  

Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm, 

Torbjörn Eriksson och Håkan Jansson. 

 

NEJ röstar följande sju (7) ledamöter: 

Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Tobias Gyllensten, Agneta 

Johansson, Bo Kärreskog, Rachel de Basso och Märta Svärd.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar således 

 

att godkänna föreslaget yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Reservation Socialdemokraterna och Miljöpartiet.   

§ 227 

Dnr 

LJ2014

/16 

Bidrag till ungdomsorganisationer  

Föreligger förslag på fördelning av bidrag.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna fördelning av 2015 års bidrag till 

ungdomsorganisationer.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

              Ekonomiavdelningen  

§ 228 

Dnr 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Föreligger förslag på fördelning av bidrag.  
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LJ2014

/15 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna fördelning av 2015 års bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

              Ekonomiavdelningen 

§ 229 

Dnr 

LJ2014

/1546 

Bidrag till folkhögskolor  
Föreligger förslag på fördelning av bidrag till Folkhögskolor. 

 

Vid ärendets behandling deltar inte Agneta Johansson p g a 

jäv.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att godkänna fördelning av 2015 års bidrag gällande 

rörelsefolkhögskolorna inom Jönköpings län.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

              Ekonomiavdelningen  

§ 230 

Dnr 

LJ2014

/1534 

 

Nominering till strukturfondspartnerskapen  

Näringsdepartementet har anmodat Landstinget i Jönköpings 

län att nominera ledamöter till strukturfondspartnerskapen.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att nominera följande ledamöter:  

 Lennart Bogren, C 

 Malin Olsson, M 

 Jimmy Henriksson, FP 

 Irene Oskarsson, KD 

 Berry Lilja, S  

 

Utdrag: Näringsdepartementet  

              Kansliavdelningen  

              Berörda 
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§ 231 

Dnr 

LJ2014

/1742 

Borgen för lån  

Föreligger handling avseende borgen för lån med anledning 

av etablering flygförbindelse mot Frankfurt från Jönköpings 

flygplats. Information i ärendet av ekonomidirektör.  

 

Till föreliggande förslag yrkar Rune Backlund bifall med 

instämmande av Marcus Eskdahl.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

 

 

att för Handelskammarens dotterbolags krediter avseende 

etablering av internationell flygtrafik lämna borgen 

uppgående till maximalt 1,5 miljoner EUR under förutsättning 

att avtal med operatören tecknas.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 232 Anställning fastighetsdirektör  

Redovisning av ordförande och landstingsdirektör kring 

fortsatt hantering av ärendet. Eventuellt kommer styrelsen att 

kallas till ett extra sammanträde den 29 december, kl 13:00.  

§ 233 

Dnr 

LJ2014

/767 

Anvisning återremitterad motion: Utvärdera 

öppethållande på vårdcentralerna  
Landstingsfullmäktige behandlade ovanstående rubricerade 

motion vid fullmäktiges novembersammanträde. Beslut togs 

att motionen återremitteras för en ekonomisk bedömning.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar  

 

att en ekonomisk bedömning genomförs där 

landstingsdirektören svarar för att en sådan föreläggs 

styrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsdirektören 

§ 234 Avslutning  
Ordföranden tackar samtliga ledamöter för ett gott arbete 

under 2014 och tackar även de ledamöter som lämnar sitt 
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styrelseuppdrag.  

 

Tillönskar även samtliga en God Jul och Gott Nytt År!  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Marcus Eskdahl     

 
 

 

Protokollet är justerat 2014    -     -      och justeringen är 

tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


