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§ 125

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Lena Skaring Thorsén .

1(9)

PROTOKOLL

2(9)

Landstingsstyrelsen §§ 125-144
Tid:

2011-08-23 13:00-14:30

§ 126

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

§ 127

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 128

Information
Information av landstingsdirektör om:
• Tillträde i oktober av direktör för Bra Liv
• Sommaren 2011, rapport kring beläggningssituation
och mediahändelser
• Inför landstingsstyrelsen i september – besök av Ulf
Granath, projektledare för hemsjukvårdens växling,
samt Christina Karlsson, för information om
utvecklingsarbete inom psykiatrin
• Test av läsplattor

§ 129

Månadsuppföljning
Information av landstingsdirektör, hälso- och
sjukvårdsdirektör och ekonomidirektör.

§ 130
Dnr
LK090187

Motion – Stärk och utveckla kunskapen om äldres
psykiska hälsa
Landstingsstyrelsen återremitterade 2011-05-24 Hälso- och
sjukvårdsutskottets yttrande över ovan rubricerade motion
från Inga Jonasson, Svante Olson samt Suzanne Schöblom,
samtliga Vänsterpartiet.
Föreligger vid sammanträdet ett förslag till yttrande som
föreslår att motionen är besvarad.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson
bifall till utskottets yttrandeförslag och bifall till motionens
båda att-satser.
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag att
motionen anses besvarad.
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Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Reservation S till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 131
Dnr
LK110318

Årsredovisning 2010 för Regionförbundet Jönköpings
län
Föreligger årsredovisning 2010 för Regionförbundet
Jönköpings län.
Revisorerna har tillstyrkt att Regionförbundets styrelse och
de förtroendevalda i denna beviljas ansvarsfrihet samt
tillstyrker att Regionförbundets årsredovisning fastställs.
Beslut
Landstingsstyrelsens föreslår landstingsfullmäktige besluta
att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2010,
att lägga Regionförbundets årsredovisning till
handlingarna.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 132 Revision av stiftelser
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelser för 2010
Dnr
LK11- för Landstingets stiftelseförvaltning.
0292
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att för stiftelser med krav på årsredovisning till
Länsstyrelsen överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 samt,
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att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets
stiftelseförvaltning till handlingarna.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 133
Dnr
LK110120

Arbetsordning/reglemente för Länspensionärsrådet i
Jönköpings län
Föreligger förslag till reviderat reglemente för
Länspensionärsrådet i Jönköpings län. Länspensionärsrådet
har vid sammanträde 2011-05-26 godkänt föreliggande
förslag.
Vid ärendets behandling föreslår ordföranden att man under
innevarande mandatperiod t o m 2014-10-31 fastställer
antalet ordinarie ledamöter till 11 stycken samt 11 ersättare.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att fastställa reglemente för Länspensionärsrådet i enlighet
med förslag samt,
att under innevarande mandatperiod t o m 2014-10-31
fastställa antalet ordinarie ledamöter till 11 stycken samt
11 ersättare.
Utdrag: Länspensionärsrådet
Kansliavdelningen

§ 134
Dnr
LK110121

Arbetsordning/reglemente för Länshandikapprådet i
Jönköpings län
Föreligger förslag till reviderat reglemente för
Länshandikapprådet i Jönköpings län, med förslag om
namnbyte till Länsrådet för funktionsnedsättningar – LFF.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att fastställa reglemente för Länshandikapprådet i enlighet
med bilagt förslag samt,
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att ett namnbyte genomförs från Länshandikapprådet till
Länsrådet för funktionsnedsättningar – LFF.
Utdrag: Länsrådet för funktionsnedsättningar – LFF
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Kansliavdelningen

§ 135
Dnr
LK110175,
0176,
0177

Förslag och frågor från Patientnämnden
Patientnämnden har i skrivelser framför förslag och
synpunkter till landstingsfullmäktige. Föreligger förslag till
yttrande.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att till Patientnämnden överlämna föreliggande svar på
förslag och frågor i rubricerade ärenden.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 136
Dnr
LK110180

Skrivelse angående hjälpmedelsjour för funktionshindrade
Föreligger förslag till svar på skrivelse från De
Handikappades Riksförbund (DHR) samt Kommunala
Handikapprådet (KHR) i Eksjö avseende hjälpmedelsjour.
Vid ärendets behandling föreslås att andra stycket på sidan
två stryks.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att som svar på DHR:s skrivelse angående jourverksamhet
för hjälpmedel delge detta underlag med ovanstående
justering.
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 137
Dnr
LK110274

Betänkandet – Offentlig upphandling från eget
företag ?! – och vissa andra frågor – SOU 2011:43
Landstinget har av Finansdepartementet beretts tillfälle att
yttra sig över ovan rubricerade betänkande, föreligger
förslag till yttrande.
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Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet som svar till Finansdepartementet.
Utdrag: Finansdepartementet
Ekonomiavdelningen

§ 138 Granskning av årsredovisning 2010
Dnr
Föreligger förslag till yttrande över landstingets revisorers
LK11- granskning av årsredovisning 2010.
0169
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande
skrivelse såsom landstingsstyrelsens svar på revisorernas
granskningsrapport.
Utdrag: Landstingets revisorer
Ekonomiavdelningen
§ 139 Kontantfri betalning av vårdavgifter m m
Föreligger förslag till att starta införande av kontantfri
Dnr
LK11- betalning av vårdavgifter m m.
0352
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att från och med november 2011 starta införandet av
kontantfri betalning av vårdavgifter m m samt,
att det genomförs särskilt riktade informationsinsatser till
patientgrupper som kan ha svårigheter med övergången till
en kontantfri betalning.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
§ 140 Ny grafisk profil
Redovisning av kommunikationsdirektör kring föreliggande
Dnr
LK10- förslag till grafisk profil.
0577
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Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson
avslag på föreliggande förslag.
Rune Backlund, Mia Frisk, Lena Skaring Thorsén och
Martin Hytting yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att landstingsstyrelsen beslutar
att fastställa förslag på grafisk profil enligt föreliggande
förslag,
att kostnaderna på 100 tkr för införande av ny grafisk profil
finansieras ur landstingsstyrelsens ram för oförutsedda
kostnader.
Reservation S till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Informationsavdelningen

§ 141
Dnr
LK110403

Promemorian – Uppdaterade högskostnadsskydd –
öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (DS
2011:23)
Landstinget har av Socialdepartementet beretts tillfälle att
yttra sig över ovan rubricerade promemoria, föreligger
förslag till yttrande.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson
bifall till Socialdemokraternas förslag till yttrande.
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till
yttrande.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande i
enlighet med föreliggande förslag.
Socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till
särskilt yttrande som bifogas protokollsutdrag till
Socialdepartementet.
Utdrag: Socialdepartementet
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Ekonomiavdelningen
Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 142
Dnr
LK110385

Överenskommelse mellan kommuner/landsting
/regioner, staten och industrin om utvecklingen och
finansieringen av Nationella kvalitetsregister för vård
och omsorg under åren 2012-2016
Landstinget har av Sveriges Kommuner och Landsting –
SKL, beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade
remiss, föreligger förslag till yttrande.
Vid ärendets behandling yrkar ordföranden samt AnnaCarin Magnusson bifall till yttrandeförslaget.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet som svar till Sveriges Kommuner
och Landsting – SKL.
Utdrag: Sveriges Kommuner och Landsting – SKL
Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 143 Val
Landstingsstyrelsen förrättar val i enlighet med bilaga 3.
Dnr
LK11Utdrag: Kansliavdelningen
0443
Centrala personalavdelningen, Birgitta Bergqvist
§ 144

Tack
Ordföranden framför, med anledning av sitt entledigande
som förtroendevald, ett tack till samtliga ledamöter för ett
gott samarbete under åren som landstingsstyrelsens
ordföranden.
Ett tack och välgångsönskningar till ordföranden framförs
av Anna-Carin Magnusson.
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Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Peranders Johansson

Lena Skaring Thorsen

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

Lena Sandqvist

