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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 121-136 

Tid: 2014-10-28, kl 09:40-14:50 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 122. 
 

§ 121 Öppnande  
Ålderspresident Håkan Sandgren förklarar med ett hälsningstal 

landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 122 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 123 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses 

Marianne Andersson, KD och Mikael Ekvall, V med  

Torbjörn Eriksson, KD och Lennart Karlsson, V som ersättare.  

§ 124 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 11 november, kl 15:30 på 

Landstingets kansli. 

§ 125 

LJ2014

/128 

Interpellation 
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellation får framställas, bilaga 2. 

 

1. Carina Ödebrink, S – Hur blir det med fortsatta 

privatiseringar i specialistvården? 

 

Interpellationen är ställd till landstingsstyrelsens ordförande 

och kommer att besvaras under sammanträdet. 

§ 126 

Dnr 

LJ2014 

/612 

Delårsrapport 2014:2 
Landstingsstyrelsen lägger fram delårsrapport 2014:2 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att delårsrapport 2 för år 2014 godkänns. 

 

Håkan Jansson, Carina Ödebrink, Maria Frisk,  

Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén, Annica Nordqvist, 

Samuel Godrén och Mikael Ekvall med flera yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag om att delårsrapport 2 för år 2014 

godkänns. 



 

PROTOKOLL 2(6) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 121-136 

Tid: 2014-10-28, kl 09:40-14:50 
 

 

 Sign 

 

Revisionens ordförande Doris Johansson ger landstings-

revisionens bedömning av delårsrapport 2.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att delårsrapport 2 för år 2014 godkänns. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 127 

Dnr 

LJ2014

/1094 

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB - 
revidering 
Föreligger förslag till revidering av bolagsordning med 

anledning av ändring i Kommunallagen innebärande att 

kommunala principer ska säkerställas genom att de finns 

uttryckta i bolagsordningen.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att anta föreliggande förslag till bolagsordning för Tvätteriet 

Norrköping Textilservice AB att gälla från det att 

bolagsordningen har fastställts vid bolagsstämman i bolaget.  

 

Utdrag: Tvätteriet Norrköping Textilservice AB  

             Ekonomiavdelningen  

§ 128 

Dnr 

LJ2014

/919 

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom 
hjälpmedelscentralens ansvarsområde 
Föreligger förslag till översyn av rubricerade regelverk för 

hjälpmedel där landstingsfullmäktige föreslås besluta  

 

att samma regler ska gälla oavsett boendeform, vilket innebär 

att den enskilde har ansvar för egenansvarsartiklarna. I de fall 

kommunerna vill tillhandhålla dessa produkter på det särskilda 

boendet kan detta ingå i boendets grundutrustning, 

 

att hjälpmedelscentralen ej ska sälja egensansvarsprodukter till 

privatpersoner. Undantag är kryckkäppar och vissa tillbehör till 

förskrivna hjälpmedel för att garantera säker produkt samt 

produkter som används i preventivt syfte, exempelvis för att 

förhindra fall eller för att möjliggöra hemgång från sjukhus och 

fortsatt behandling, 
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att vissa konsumentprodukter ska kunna förskrivas som 

hjälpmedel. Styrgruppen för hjälpmedelscentralen beslutar 

vilka produkter som kan vara aktuella och för vilken tidsperiod, 

 

att hjälpmedel till barn och unga som möjliggör 

deltagande/delaktighet i lek och fritid ska kunna förskrivas som 

hjälpmedel för barn upp till 20 år. Avser ej hjälpmedel för 

speciella, fritt valda fritidsaktiviteter, t ex ridning, basket m m, 

 

att bilanpassning ska erbjudas till personer som inte omfattas 

av det statliga bilstödet, max 3/4 basbelopp och får ej överstiga 

50 procent av bilens värde, 

 

att fritt val av hjälpmedel med ägandemodell införs för peruker, 

aktivrullstol, trehjulig cykel, vissa barnhjälpmedel samt 

konsumentprodukter. Hjälpmedelscentralen får även i uppdrag 

att ta fram förslag på hur förändringar i hälso- och 

sjukvårdslagen avseende hjälpmedel ska införas samt beräkna 

kostnader av detta, 

 

att en tjänstemannagrupp bildas som svarar för samordning av 

de hjälpmedelsområden som ingår i ”Hjälpmedel i Jönköpings 

län”- handboken samt 

 

att löpande förvaltning, publicering och tolkning av regelverket 

ska ingå i hjälpmedelscentralens verksamhet. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink på att 

regelverket även bör gå på remiss till Länsrådet för 

funktionsnedsättningar för synpunkter. Yrkar på återremiss av 

ärendet. 

 

Marianne Andersson och Håkan Jansson yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslut 

På ordförandes fråga bifaller landstingsfullmäktige yrkandet om 

återremiss av ärendet.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 
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§ 129 

Dnr 

LJ2014

/1200 

Kapitaltillskott och inlösen av skuld till Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringsbolag - LÖF 
Föreligger förslag till införande av nytt regelverk från 

Europeiska kommissionen, Solvens II för LÖF, med införande 

senast 2016-01-01 som ersätter nuvarande regelverk Solvens I. 

Införandet innebär för Landstingets del ett kapitaltillskott och 

inlösande av skuld till LÖF samt ändring i bolagsordningen för 

LÖF.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna förslaget till ny bolagsordning för LÖF,  

 

att tillskjuta Landstinget i Jönköpings läns andel av 

garantikapitalet till LÖF på 43,4 mnkr,  

 

att inlösa Landstinget i Jönköpings läns revers till LÖF på  

217,3 mnkr.  

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 130 

Dnr 

LJ2014

/3 

Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5 
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att för en köpeskilling på 8 000 kronor försälja 

fastigheten Eksjö Boskogen 1:5 enligt upprättat köpekontrakt.  

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

              Landstingsfastigheter  

§ 131 

Dnr 

LJ2014

/551 

Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för 

politiska organ inom Region Jönköpings län  

Föreligger förslag från Parlamentariska kommittén över 

arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska 

organ inom Region Jönköpings län.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att anta föreliggande förslag till arbetsordning, reglementen och 

bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län 

att gälla från och med 2015-01-01, samt  

 

att nuvarande/innevarande arbetsordning, reglementen m m 

föreslås gälla till och med 2014-12-31. 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

              Kansliavdelningen  

§ 132 Utdelning av Landstingets Folkhälsopris  

Vid sammanträdet delas även Landstingets folkhälsopris för år 

2014 ut till Vetlanda kommun och KomBack-projektet som har 

till mål att hjälpa och stödja ungdomar i åldersgruppen 16-29 år 

som hoppat av skolan, är hemmasittare att bli aktiva i studier 

eller arbete. Projektet vänder sig även till nyanlända ungdomar. 

§ 133 Anmälningsärenden  

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 134 Svar på interpellation 
Interpellation besvaras. 

§ 135 Information  
Landstingsdirektör Agneta Jansmyr informerar om: 

Från Landsting till Region – För ett bra liv i en attraktiv region 

 

Ekonomidirektör Stefan Schoultz informerar om:  

Finansiella förutsättningar 

§ 136 Avslutning 
Mötet avslutas kl 14:50.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg   
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Justeras   

Håkan Sandgren (S) 

Ålderspresident 

   

Marianne Andersson (KD) Mikael Ekvall (V) 

 
 

 

 

Protokollet är justerat 2014-11-11 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

 

Lena Sandqvist  

 


