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Landstingsstyrelsen §§ 147-164
Tid:

2011-09-13, kl 13:00-15:00

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Håkan Jansson (M), ordförande
Mia Frisk (KD)
Anna-Carin Magnusson (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)
Bo Kärreskog (S), ersätter Carina Ödebrink
Anders Berglund (S)
Ann-Kristine Göransson (S)
Agneta Johansson (S)
Ersättare:
Folke Solheim (M)
Anders Pansell (KD)
Helena Stålhammar (C)
Esse Petersson (FP)
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
Anders Liif, personaldirektör
Stefan Schoultz, ekonomidirektör
Ulf Granath, projektledare, §§ 147-150
Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör, §§ 147-151
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§ 147

Val av protokolljusterare och justering
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Martin Hytting .

§ 148

Fastställande av dagordning
Ärende avseende chefspolicy stryks från dagordningen som
övrigt fastställs i enlighet med utsänt förslag.

§ 149

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.
Skrivelse från Patientnämnden kommer att tas upp på
kommande sammanträde i planeringsdelegationen.

§ 150

Sammanhållen hemvård 2011-2013 – projekt
KomHem
Information av Ulf Granath, projektledare.

§ 151

Utvecklingsplan för psykiatrin
Information av Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör.

§ 152

Information
Information av landstingsdirektör om:
• Internationell uppmärksamhet kring självdialys på
Ryhov.
• Arbetsmiljöproblem på vårdcentralen i Smålandsstenar.
• Ett flertal pilotprojekt kring hälsofrämjande arbetsplatser har startats upp.
• Arbetet med att ta fram en medarbetarpolicy har
börjat.
• Patientsäkerhetsberättelse

§ 153

Månadsuppföljning
Redovisning av landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör samt ekonomidirektör.
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§ 154
Dnr
LK090341

2011-09-13, kl 13:00-15:00
Motion – Fler personer med funktionsnedsättning bör
kunna anställas i Landstingets verksamheter
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga
Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta
att inventera hur många lönebidragsanställningar som finns
inom Landstingets verksamheter,
att Landstinget i samverkan med Arbetsförmedlingen och
andra berörda inventerar vilka ytterligare tjänster inom
Landstinget som kan vara aktuella som lönebidragsanställningar,
att Landstinget tar fram en handlingsplan/policy med
åtgärder som syftar till att underlätta för personer med
funktionsnedsättning att erhålla/behålla en anställning eller
praktik inom Lanstingets verksamheter.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har initialt avgivit
ett yttrande men där fullmäktige beslutade om återremiss
där allmänpolitiska utskottet fått i uppdrag att avge
yttrande.
Allmänpolitiska utskottet föreslår i sitt yttrande att
motionen är besvarad.
Information av personaldirektör kring Landstingets arbete
med personer med funktionsnedsättning.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson
bifall till motionen.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Reservation S.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
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§ 155 Motion – Satsa på vindkraft
Dnr
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus
LK10- Eskdahl och Kjell Ekelund, Socialdemokraterna
0262
att Landstinget i Jönköpings län utreder möjligheten att
aktivt satsa på vindkraftsproduktion i vårt län.
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår
att motionen är besvarad.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson
bifall till vid sammanträdet delat förslag från
Socialdemokraterna.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att landstingsstyrelsen avslår Anna-Carin
Magnussons yrkande efter votering enligt följande:
JA - för bifall till föreliggande förslag och avslag på
Socialdemokraternas yrkande röstar 9 ledamöter,
NEJ - för bifall till Socialdemokraternas yrkande röstar 6
ledamöter
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Reservation S.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 156
Dnr
LK110459

Omdisponering av investeringsmedel
Föreligger förslag till en ändring av det investeringsbeslut
som landstingsfullmäktige fattat i budget 2011. Beslutet
avser utrustning inom förvaltningen Medicinsk diagnostik.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna omdisponering av beviljat investeringsanslag.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
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§ 157
Dnr
LK110299

2011-09-13, kl 13:00-15:00
Översyn av den kommunala utjämningen - (SOU
2011:39)
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade
betänkande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med bilagt förslag.
Utdrag: Finansdepartementet
Ekonomiavdelningen

§ 158
Dnr
LK100431

Yttrande över revisionsrapport – ”Socialstyrelsens
nationella riktlinjer”
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade
revisionsrapport.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna yttrandet till Landstingets revisorer.
Utdrag: Landstingets revisorer
Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 159
Dnr
LK100433

Yttrande över revisionsrapport – Barn och ungdomspsykiatrin
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade
revisionsrapport.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna yttrandet till Landstingets revisorer.
Utdrag: Landstingets revisorer
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
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§ 160
Dnr
LK100543

2011-09-13, kl 13:00-15:00
Yttrande över revisionsrapport – Missbruk- och
beroendevården
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade
revisionsrapport.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna yttrandet till Landstingets revisorer.
Utdrag: Landstingets revisorer
Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 161 Lokaler för Habiliteringscentrum, Eksjö
Dnr
Föreligger förslag till en nyinvestering för habiliteringsLK11- verksamhet i Eksjö.
0464
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna nyinvestering för habiliteringsverksamhet i
Eksjö omfattande 1 800 kvm med en preliminär
investeringsram på 38 miljoner.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 162 Framtida ägande och ansvar i AB Transitio
Dnr
Föreligger handling avseende ägande och ansvar i AB
LK11- Transitio.
0394
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta i
enlighet med föreliggande handling.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 163
Dnr
LK110408

Verksamhetsplan och budget 2012 för
Regionförbundet Jönköpings län
Landstinget har för samråd fått översänt förslag till
verksamhetsplan och budget för år 2012.
I skrivelse daterat 2011-09-06 finns redovisade synpunkter
och ställningstaganden kring Regionförbundets
verksamhetsplan och budget för år 2012.
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Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att till regionstyrelsen lämna här redovisade synpunkter och
ställningstaganden kring Regionförbundets verksamhetsplan och budget för 2012.
Utdrag: Regionförbundet
Ekonomiavdelningen

§ 164 Internationellt arbete – Policy och strategiska mål
Dnr
Föreligger förslag till policy och strategiska mål för
LK11- Landstingets internationella arbete.
0212
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att antaga föreliggande förslag till policy för internationellt
arbete.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
Vid protokollet

Siw Kullbergh
Justeras
Håkan Jansson

Martin Hytting

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

Lena Sandqvist

