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Diarienummer

Landstingsstyrelsen §§ 70-84
Tid:

2012-05-08, kl 13:00-14:25

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Maria Frisk, (KD)
Anna-Carin Magnusson (S)
Rune Backlund (C)
Esse Petersson (FP), ersätter Lena Skaring Thorsén
Märta Svärd (MP)
Martin Hytting (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Malin Wengholm (M)
Torbjörn Eriksson (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel de Basso (S), ersätter Carina Ödebrink
Anders Berglund (S)
Ann-Kristine Göransson (S)
Bo Kärreskog (S), ersätter Agneta Johansson
Ersättare:
Britt Johansson (M)
Folke Solheim (M)
Helena Stålhammar (C)
Kajsa Carlsson (MP)
Inga Jonasson (V)
Övriga:
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukhusdirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare
Anders Liif, personaldirektör
Stefan Schoultz, ekonomidirektör,

§ 70

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Anders Berglund.

§ 71

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag.
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2012-05-08, kl 13:00-14:25

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 73

Information
Information av personaldirektör kring
specialistsjuksköterskor – utbildning och rekryteringsbehov.
I övrigt informerar landstingsdirektören om följande:
 Ny IT-direktör på plats.
 Samverkansgruppen och medicinska programgrupper
deltar i budgetprocessen
 Rapport kring översyn av kirurgiverksamheten
 Utvecklingskraft
 Internationell kvalitétskonferens i Paris
Information ges även kring nedanstående ställda frågor på
sammanträdet:
 Pollenrapporter
 Läkaruppdrag i hemsjukvården
 Sjukresor
 Nässjö läkarhus
 Uppstart av familjecentral i Värnamo
 Tidplan för upphandling av café-verksamheten på
Ryhov samt matsalen Rosenlundsområdet

§ 74

Redovisning tillgänglighet
Redovisning av hälso- och sjukvårdsdirektör av
tillgänglighet.

§ 75

Cehis – Landsting och regioners
gemensamma e-hälsoutveckling
Redovisning kring ovanstående av landstingsdirektören.

§ 76
Dnr
LJ2012
/164

Utredning och införande av vårdval inom
specialiserad vård
Föreligger förslag till inriktning och uppdrag för att införa
vårdval inom den specialiserade vården.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson
avslag på föreliggande förslag.
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Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag med
justering av sida 2 i ärendet att rapportering ska ske till
landstingsstyrelsen.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:
Föreliggande förslag mot Anna-Carin Magnussons yrkande.
För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan
Jansson, Maria Frisk, Rune Backlund, Esse Petersson, Märta
Svärd, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin
Wengholm och Torbjörn Eriksson.
För bifall till Anna-Carin Magnussons yrkande (NEJ) röstar
Anna-Carin Magnusson, Marcus Eskdahl, Rachel de Basso,
Anders Berglund, Ann-Kristin Göransson och Bo
Kärreskog.
Landstingsstyrelsen beslutar således enligt föreliggande
förslag med ovanstående ändring avseende rapportering
att godkänna inriktning och uppdragsbeskrivning för
införande av vårdval inom den specialiserade vården.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Fri etablering och valfrihet inom specialistvården kan få
mycket långtgående och svåra konsekvenser, inte minst för
patienten. Mycket talar för att det kan leda till splittrade
vårdkedjor samt medför en risk för orimliga krav på den
enskilde patienten att själv samordna sin vård.
Fria etableringar tenderar främst ske i attraktiva områden
på bekostnad av glesbygd och socio-ekonomiskt svaga
områden vilket innebär en ökad ojämlikhet inom vården.
Förslaget kommer att innebära en förstärkt fragmentisering
i vårdutbudet vilket inte ligger i linje med dagens utveckling
mot en mer processorienterad vård.
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Den fria etableringen inom specialistvården riskerar också
att bli kostnadsdrivande.
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård

Omklädningsrum, Värnamo Sjukhus –
§ 77
Dnr
ombyggnation
LJ2012/ Under pågående ombyggnad av vårdavdelningar på
424
Värnamo sjukhus finns behov av ombyggnation av
omklädningsrum enligt investeringsförslag.
Beslut:
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att
att för ombyggnation av lokaler för omklädningsrum på
Värnamo sjukhus anvisa en preliminär utgiftsram på 3,2
miljoner kronor,
att finansiering sker ur ofördelad investeringsram.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Yttrande över bestämmelserna om kommuners
§ 78
Dnr
och landstings högskoleutbildning
LJ2012/ Föreligger förslag till yttrande över promemorian om
260
kommuner och landstings högskoleutbildning.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att yttra sig enligt förslag till Utbildningsdepartementet.
Utdrag: Utbildningsdepartementet
Centrala personalavdelningen

Yttrande över landsting, regioners och
§ 79
Dnr
kommuners samarbete inom e-hälsoområdet
LJ2012/ Föreligger förslag till yttrande över förslaget till
97
handlingsplan för samarbete inom e-hälsoområdet 20132018 har tagits fram.
Beslut
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Landstingsstyrelsen beslutar
att yttra sig enligt förslag till Sveriges Kommuner och
Landsting.
Utdrag: Sveriges Kommuner och Landsting
Folkhälsa och sjukvård
Informationsavdelningen

§ 80
Dnr
LK110357

Granskning av styrningen av vården för de mest sjuka
äldre (multisjuka)
Landstingets revisorer har granskat styrningen av vården för
de mest sjuka äldre (multisjuka). Med anledning av
granskningen har ett antal frågor ställts till
landstingsstyrelsen vilka besvaras i förslag till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att till Landstingets revisorer överlämna denna skrivelse
som svar på granskningen av styrning av vården för de mest
sjuka äldre (multisjuka).
Utdrag: Landstingets revisorer

Granskning av styrningen av vård på lika villkor,
§ 81
LK11- förstudie
0358
Landstingets revisorer har genomfört en förstudie av
styrningen av vård på lika villkor.
Med anledningen av förstudien har ett antal frågor ställts till
landstingsstyrelsen som besvaras i ett förslag till yttrande.
Beslut
att till Landstingets revisorer överlämna denna skrivelse
som svar på granskningen av styrningen av vård på lika
villkor.
Utdrag: Landstingets revisorer
Återremiss motion – Hygiensjuksköterskor i förskolan
§ 82
I en motion till landstingsfullmäktige från Ann-Kristin
Dnr
LK11- Göransson, S föreslås landstingsfullmäktige besluta
0083
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att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som
hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av
smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.
Landstingsfullmäktige behandlade ärendet 2012-03-13 och
beslutade att motionen återremitteras.
Planeringsdelegationen behandlade ärendet 2012-04-17 och
föreslår att motionen återremitteras till Hälso- och
sjukvårdsutskottet Höglandet för en förnyad beredning enligt
motivering.
Beslut:
Landstingsstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till Hälso- och sjukvårdsutskottet
Höglandet för en förnyad beredning enligt motivering.
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

§ 83
Dnr
LJ110400

Införandet av läsplattor för distribution och läsning av
politiska handlingar
Föreligger förslag till implementering av digitalt
distribuerade handlingar till läsplatta för landstingsstyrelsens
sammanträden.
Vid ärendets behandling föreslår ordföranden att ledamöter
och samtliga ersättare erhåller e-post-adresser i Landstinget.
Landstingsstyrelsen bifaller förslaget.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar således
att sammanträdeshandlingar till landstingsstyrelsens
sammanträden ska ersättas av digitalt distribuerade
handlingar på läsplatta.
Utdrag: Kansliavdelningen

Öresundståg – allmän trafikplikt
§ 84
Efter att Öresundsbron öppnade år 2000 och
Dnr
LJ2012/ förutsättningarna för trafik mot kontinenten förbättrats har
en samordning av tågtrafiken i Södra Sverige utvecklats för
506
att ge bra förutsättningar för funktionella arbetsmarknader.
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Möjligheter finns att även låta viss tågtrafik inom länet bli
en del av Öresundstrafiken.
Detta gäller sträckorna Göteborg C-Borås – Alvesta och
Jönköping – Nässjö/Värnamo – Alvesta.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för den tågtrafik på sträckorna Göteborg – Alvesta och
Jönköping – Nässjö/Värnamo – Alvesta som avser trafik
inom länet ska omfattas av allmän trafikplikt,
att godkänna överenskommelsen om att ingå i
Öresundstågsystemet med de linjer och förutsättningar som
där redovisas samt,
att i övrigt godkänna vad som redovisas i
överenskommelsen.
Utdrag: Berörda

Vid protokollet

Siw Kullbergh
Justeras

Håkan Jansson

Anders Berglund

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.
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