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Plats:
Närvarande:

Landstingets kansli, Sal C
Lena Skaring Thorsén, FP, ordförande
Bo Kärreskog, S (ers Carina Ödebrink, S)
Reidar Wångehag, KD
Gunilla Björkman, SPF, vice ordförande
Elisabeth Lindberg, SPF
Jan-Erik Gustavsson, PRO
Gunilla Edvardsson, PRO
Leif Pettersson, PRO
Börje Skagerö, RPG
Rolf Jonsson, SKPF (ers Anna-Stina Sjöholm
Söder, SKPF)
Övriga närvarande:
Anna-Karin Malm, serviceresechef § 25
Torbjörn Pettersson, budgetchef § 31
Lena Lindgren, sekreterare

§ 22

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.

§ 23

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande
tillägg av ärenden:
- Konferensinbjudan
- Arbetsordning/Reglemente
- Vårdcentraler i konkurs

§ 24

Föregående protokoll
Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll som
därefter läggs till handlingarna.

§ 25

Information om Länstrafiken
Anna-Karin Malm informerar om länstrafiken, service- och
sjukresor med hjälp av en bildpresentation (bilaga 1) som
har följande rubriker:
- Serviceresor – Jönköpings länstrafik
- Länstrafiken
- Serviceresor i siffror
- Färdtjänst- och sjukreseenheten Jönköpings län
- Infasning steg för steg
- Att tänka på angående färdtjänst
Sign
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- www.jlt.se eller ring 0771-680 680 för ansökan
regelverket
- Närtrafik x 3
- Närtrafik i Jönköpings län 2014
- Närtrafik, Vill du veta mer om närtrafik
- http://www.jlt.se/resande/nartrafik
- Nya zoner: Varför förändra nuvarande upplägg?
- Produktsortiment
- Idag 72 zoner – förslag 7 zoner
- Produktsortiment
- Remiss till länets kommuner
- Beslutsprocess
- Att tänka på
- Sjukresa
- Telefonnummer

§ 26

Information från ordföranden
Lena Skaring Thorsén berättar att det ännu inte är klart med
vilken politisk majoritet det blir efter valet.
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 september
fattades beslut om bland annat de arvodesregler, med
undantag av tjänstledighet, som ska gälla under kommande
mandatperiod.
Lena Skaring Thorsén säger också att en ny patientmaktslag
ska börja gälla från den 1 januari 2015. Den innebär bland
annat att man som patient fritt kan söka öppen hälso- och
sjukvård i hela landet.
Hon avslutar med att en utredning pågår om taxor och
zonindelning för länstrafiken.

§ 27

Sammanträdesplanering
10 december: Information om tandvården för äldre och den
mobila tandvårdsenheten och eventuellt information om
Region Jönköpings län.
Sammanträdet äger rum på Fjällstugan i Jönköping och
avslutas med en gemensam jullunch.

§ 28

Konferensinbjudan
Seniordialog för ”Ett Gott Liv Hela Livet!” den 12
november på Kungsporten i Huskvarna.
Reidar Wångehag och Börje Skagerö anmäler sig genom
sekreteraren.
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§ 29

Arbetsordning/Reglemente
Enligt länspensionärsrådets arbetsordning/reglemente ska
pensionärsorganisationerna lämna förslag på ledamöter och
ersättare, före den 1 november, det år landstingsfullmäktige
väljs. Rådets representanter påminns om detta.

§ 30

Vårdcentraler i konkurs
Rolf Jonsson frågar hur det går för de fyra vårdcentralerna i
Hälsoteamet AB´s regi som gick i konkurs i augusti.
Lena Skaring Thorsén svarar att det finns intressenter, men
att det ännu inte är klart om ett övertagande.

§ 31

Information om landstingets budget
Torbjörn Petersson informerar om landstingets budget med
hjälp av en bildpresentation (bilaga 2) som har följande
rubriker:
- Finansiella förutsättningar 2014-09-20
- Verksamheten målet – Pengarna medlet
- Verksamhetens nettokostnad
Utgiftsområden Hälso- och sjukvård/Regional utveckling Utgiftsramar 2014

- Finansiella förutsättningar
- Vad skapar ökat finansiellt utrymme?
- Finansiering landstings skatt/kommunal utjämning
- Jämförbara skattesatser 2014
- Finansiella mål – för långsiktighet och uthållighet
- Framtidsbedömning – kalkylunderlag
- Nyckeltal för svensk ekonomi
- Framtidsbedömning
- Finansieringsbristinvesteringar
- Sammanfattning – utifrån finansiell målsättning
- Egen finansiering 2004-2013
§ 32

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 11:40.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Lena Skaring Thorsén

