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Tid:
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Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk
Anna-Carin Magnusson (S)
Rune Backlund (C)
Lena Skaring Thorsén (FP) §§ 165-171
Märta Svärd (MP)
Martin Hytting (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Malin Wengholm (M)
Torbjörn Eriksson (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Carina Ödebrink (S)
Bo Kärreskog (S) ersätter Anders Berglund
Ann-Kristine Göransson (S)
Agneta Johansson (S)
Esse Petersson (FP) §§ 172-176
Ersättare:
Britt Johansson (M)
Helena Stålhammar (C)
Esse Petersson (FP) 165-171
Kajsa Carlsson (MP)
Rachel de Basso (S)
Övriga:
Inga Jonasson (V)
Kristina Winberg (SD)
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör
Peter Yngve, IT-direktör §§ 165-168
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör § 170
Jörgen Lindvall, kulturchef § 170
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§ 165

Val av protokolljusterare och justering
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Lilian Sjöberg-Wärn.

§ 166

Fastställande av dagordning
Fastställs i enlighet med utsänt förslag.

§ 167

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 168

Information
Information av IT-direktör om:
• Patientsäkerhet och IT.
Information av landstingsdirektör om:
• Spira – inflyttning.
• Avsiktsförklaring hemsjukvård m m.
• Nationella patientenkäten.
• Arbetsmiljö och lokaler för vårdcentralen i
Smålandsstenar.
• Studiebesök från Socialdepartementet samt
landstinget i Sörmland.
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör om:
• Tillgänglighet

§ 169
Dnr
LK110046

Delårsrapport 2 – 2011
Föreligger delårsrapport 2 för 2011.
Genomgång och redovisning av landstingsdirektör och
ekonomidirektör.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att delårsrapport 2:2011 godkänns.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
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§ 170 Regional kulturplan 2011
Redovisning och genomgång av Landstingets kulturchef.
Dnr
LK11Vid ärendets behandling föreslår Rune Backlund en ändring
0541
av skrivningen på sidan 12, andra stycket, ny mening efter
”internationellt perspektiv” att lyda: Arbetet ska ske genom
regional samverkan mellan konstaktörer med hänsyn till en
större geografi än Jönköpings län. Insatserna ska stärka
konstens position i länet samt stärka förutsättningarna för
internationellt utbyte.
Carina Ödebrink yrkar bifall till Rune Backlunds förslag till
ändrad skrivning enligt ovan.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att göra ovanstående ändring i skrivningen på sidan 12
samt,
att överlämna föreliggande plan för fastställande av
landstingsfullmäktige.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 171
Dnr
LK090569

Motion – Sprututbytesprogram – hälsovård för en
utsatt grupp
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Inga Jonasson, V landstingsfullmäktige besluta
att Landstinget i Jönköpings län tar del av de program som
finns och de som planeras i landsting och regioner i landet.
att med dessa erfarenheter som grund uppdra åt landstingsstyrelsen att införa ett sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare i Jönköpings län i samverkan med berörda
kommuner.
Motionen behandlades initialt av landstingsfullmäktige
2010-05-11 som beslutade att motionen skulle
återremitteras för en förnyad beredning.
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har berett
motionen.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att landstingsfullmäktige beslutar att avvakta det lagförslag
som kommer fram, samt att därefter ta ställning till om ett
sprututbytesprogram ska införas eller ej,
att motionen och återremissen är besvarade.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 172
Dnr
LK100305

Motion – Höj glasögonbidraget för barnens bästa
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Svante Olson, Vänsterpartiet och Birgitta Blomquist,
Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta
att landstingsfullmäktige beslutar om en grundlig utredning
om villkoren för glasögonbidrag till barn med följande
utgångspunkter: storleken på bidraget, åldersgräns samt
behov relaterat till synfel.
Motionen har lämnats för beredning till Hälso- och
sjukvårdsutskottet Höglandet som i mars lämnade ett
yttrande, där utskottet föreslog att motionen skulle vara
besvarad. Efter behandling i planeringsdelegationen
och landstingsstyrelsen återremitterades motionen för ett
förtydligande. Efter förnyad beredning föreslår utskottet att
motionen avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på
bifall till motion.
Anders Pansell yrkar avslag på motionen.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
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Personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter som revisorerna utför för revisionsändamål
Föreligger förslag avseende personuppgiftsansvaret för
behandling av personuppgifter, som revisorerna utför i
revisionsuppdraget, till landstingsrevisorerna.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överföra personuppgiftsansvaret för behandling av
personuppgifter, som revisorerna utför i revisionsuppdraget, till landstingsrevisorerna samfällt samt,
att föreslå revisorerna besluta att förordna Landstingets
personuppgiftsombud som ombud för de personuppgifter
som revisionen behandlar.
Utdrag: Landstingets revisorer
Landstingets personuppgiftsombud

§ 174 Chef och ledare i Landstingets verksamhet
Föreligger förslag till policytext.
Dnr
LK11Beslut
0503
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna policytexten enligt ovan.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
§ 175
Dnr
LK110339

Remissvar över betänkande "Bättre insatser vid
missbruk och beroende (SOU 2011:35)"
S2011/4504/FST
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade
betänkande.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på
en ändrad skrivning under punkt 8 lydande:
Landstinget tillstyrker förslaget under förutsättning att
frågan om ekonomisk kompensation enligt
finansieringsprincipen får en rimlig lösning samt att
utrymme finns för lokal och regional anpassning.
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Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt förslag med ovanstående ändring av
punkt 8 i yttrandet.
Utdrag: Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 176 Sammanträdesplan – 2012
Föreligger förslag till sammanträdesplan 2012.
Dnr
LK11Beslut
0545
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag till sammanträdesplan för år 2012.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Håkan Jansson

Lilian Sjöberg-Wärn

Protokollet är justerat 2011- - och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.
I tjänsten

Lena Sandqvist

