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§ 46

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

§ 47

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag.

§ 48

Anmälningsärenden
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.

§ 49
Dnr
LK11/
-0117

Ledningsplan för vuxenpsykiatrin Landstinget i
Jönköpings län
Genomgång och redovisning av Christina Karlsson samt
Signe Axelsson.
Landstingsstyrelsen föreslås besluta att redovisningen
godkänns.
I ovanstående instämmer Anna-Carin Magnusson med
tillägget om att få återkomma i ärendet vid kommande
sammanträde.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att ärendet återkommer vid kommande sammanträde i
landstingsstyrelsen.
Utdrag: Folkhälsa Sjukvård

§ 50

Information
Information av landstingsdirektör
 Tillgänglighet
 Maria Stuart – premiär på Spira
 Vårdbarometern
 Sjukvårdsdirektör Värnamo – rekrytering
 Central samverkansgrupp – fråga om vårdvalsforum
 Patientnämnden och patientens direktkanal – träff har
hållits för samverkan och gemensamma arbetsformer
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Den 3 maj är landstingsstyrelsens ledamöter inbjudna
till prioriteringskonferens tillsammans med storgrupp
sjukvård
Landstingets miljöchef slutar sin anställning
Tillsammans för barn som anhöriga – aktuell
konferens

§ 51

Information taltidning
Helena Pellnor informerar om ”Från taltidning till talad
information”.

§ 52
Dnr
LJ2012
/1613

Årsredovisning för år 2012
Föreligger Landstingets årsredovisning för år 2012.
Föredragning i ärendet av landstingsdirektör och
ekonomidirektör.
Vid ärendets behandling yrkar Socialdemokraterna genom
Anna-Carin Magnusson följande:
”Socialdemokraterna föreslår att utav de 120 miljoner
kronor som Landstinget i Jönköpings län har fått återbetalda
i AFA-medel (Avtals-försäkringar som regleras mellan
arbetsmarknadens parter), ska 40 miljoner avsättas till
kompetensutveckling för all Landstingets personal.
En särskild utbildningsinsats görs för all personal på klinikoch enhetsnivå för att stärka pågående förbättrings- och
utvecklingsarbete. Varje anställd ska vara garanterad minst
två dagars utbildning. ”
Beslut
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag och
Socialdemokraternas yrkande och finner att
landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande årsredovisning,
att årets resultat 371 miljoner kronor tillförs
landstingskapitalet
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
Sign
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Verksamhetsberättelser 2012 – resultatbalansering
§ 53
Föreligger verksamhetsberättelser från Landstingets samtliga
Dnr
LJ2012 förvaltningar samt förslag till resultatbalansering.
/1613
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna resultatbalansering enligt redovisat förslag.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
§ 54
Dnr
LK11
/0037

Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga
Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta
att en plan tas fram för hur sjukgymnasternas
kunskapsområde skall bli tillgängligt för patienterna inom
den psykiatriska vården på lika villkor över länet.
att planen omfattar såväl sluten som öppen psykiatrisk vård
att kompetensutveckling för sjukgymnaster i linje med
motionens intentioner planeras och genomförs.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att öka
§ 55
LJ2012 kunskapen om HBTQ i hälso- och sjukvården
/657
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson,
Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta
att utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i
hälso- och sjukvården i Jönköpings län fortsätter och
intensifieras,
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att en planering för genomförande av detta tas fram och
återrapporteras till landstingsfullmäktige,
att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBTcertifierade i någon form tas fram och genomförs,
att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall
HBT-certifieras.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande
och föreslår att 1:a att-satsen är besvarad och att att-satserna
2, 3 och 4 avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson
att 1:a att-satsen ska vara besvarad, att 2:a att-satsen avslås
och att-satserna 3 och 4 i nuvarande lydelse avslås, samt att
utskottet initierar en ny formulering av de båda att-satserna,
där ordet certifiering byts till diplomering;
”att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT
diplomerade i någon form tas fram och genomförs.”
”att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall
HBT- diplomeras.”
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
besluta i enlighet med utskottets förslag.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsens delegationsordning – revidering
§ 56
Föreligger förslag till revidering av landstingsstyrelsen
Dnr
LJ2013 delegationsordning.
/306
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i delegationsordning för
landstingsstyrelsen.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Sign
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Införande av läsplattor till landstingsfullmäktiges
ledamöter och ersättare
Föreligger förslag till införande av läsplattor till
landstingsfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att sammanträdeshandlingar till landstingsfullmäktige och
dess utskotts sammanträden ersätts med digitalt distribuerade
handlingar på läsplatta,
att utgiftsramen för politisk verksamhet höjs med 480 000
kronor och ramen för ersättning till Landstingets kansli sänks
med 260 000 kronor.
att 220 000 kronor anvisas ur anslaget för oförutsedda
utgifter.
Utdrag: Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen

§ 58
Dnr
LJ2012
/1657

Städning i vårdlokaler
Föreligger förslag till en anpassad städning vid länets tre
sjukhus efter rekommendationer från Svensk Förening för
vårdhygien.
Socialdemokraterna yrkar genom Anna-Carin Magnusson
på att 11 miljoner totalt tillförs för städning.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och
Socialdemokraternas yrkande och finner att
landstingsstyrelsen beslutar
att för anpassning av städning vid länet tre sjukhus, efter
rekommendationer från Svensk Förening för vårdhygien,
anvisa 6,0 mkr ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.
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Reservation Socialdemokraterna
Utdrag: Ekonomiavdelningen

§ 59
Dnr
LJ2013
/555

Anställning av sjukvårdsdirektör Värnamo
sjukvårdsområde
Föreligger förslag till anställning av sjukvårdsdirektör för
Värnamo sjukvårdsområde. Redovisning av
rekryteringsprocess av personaldirektör Anders Liif.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att utse Rolf Östlund, 590512, till ny sjukvårdsdirektör för
Värnamo sjukvårdsområde.
Utdrag: Rolf Östlund
Personalavdelningen

§ 60
Dnr
LJ2013
/512

Erbjudande av praktikplatser för ungdomar i
Landstinget
Föreligger förslag till hur Landstinget kan erbjuda ungdomar
praktikplatser.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på
återremiss av ärendet med hänvisning till att ärendet behöver
utredas ytterligare.
Torbjörn Eriksson yrkar bifall till föreliggande förslag.
I detta instämmer Lena Skaring Thorsén.
Beslut
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras, så beslutar landstingsstyrelsen att det ska
avgöras vid dagens sammanträde. Landstingsstyrelsen
beslutar således
att godkänna föreslagen inriktning till samarbete mellan
Arbetsförmedling och Landstinget avseende att skapa minst
45 praktikplatser för ungdomar.
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande
Utdrag: Personalavdelningen
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Arkivering av röntgenbilder – byte av teknisk plattform
§ 61
LJ2013 för långtidslagring
/360
Föreligger förslag till investering i teknisk plattform för
långtidslagring av röntgenbilder.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna en investering i teknisk plattform för
långtidslagring av röntgenbilder till en utgift av 3 miljoner
kronor.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
§ 62
Dnr
LJ2013
/367

Avfallsterminal och godsmottagning Höglandssjukhuset
Föreligger förslag till ombyggnation och tillbyggnad vid
Höglandssjukhuset för en avfallsterminal och
godsmottagning.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att inom en maximal utgiftsram av 26 miljoner kronor
godkänna ombyggnation och tillbyggnad av hus 26 vid
Höglandssjukhuset.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 63
Dnr
LJ2013
/396

Evakueringslokaler Höglandssjukhuset
Föreligger förslag till lösning av evakueringslokaler i
samband med den omfattande om- och tillbyggnad som görs
av Höglandssjukhuset.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att inom en maximal utgiftsram på 6,6 miljoner kronor
godkänna ombyggnation av hus 45 och del av hus 08,
att för tillfälliga evakueringslokaler godkänna redovisat
förslag om hyra av paviljong och därmed förenade kostnader
för iordningsställande,
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att kostnad för 2014 och kommande år får beaktas i budget
för respektive år.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 64
Dnr
LJ2013
/403

Elförsörjning operationsavdelning – Länssjukhuset
Ryhov
Föreligger förslag till standardhöjning av elförsörjningen på
operationsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att inom en maximal utgiftsram på 4,7 miljoner kronor
genomföra föreslagen standardhöjning i elförsörjning till
operationsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov.
Utdrag: Ekonomiavdelningen

Samverkansavtal avseende Center för eHälsa i
§ 65
Dnr
samverkan – CeHis
LJ2012 Föreligger samverkansavtal med CeHis.
/159
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande överenskommelse.
Utdrag: Folkhälsa Sjukvård
Psykisk hälsa – barn och unga
§ 66
Föreligger handlingsplan för psykisk hälsa - barn och unga
Dnr
LK11- för 2013-2015.
0388
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att ställa sig bakom Handlingsplan psykisk hälsa – barn och
unga för 2013-2015.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
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Remiss om nya lokala miljömål och åtgärder för Tranås
kommun
Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över
ovanstående remiss från Tranås kommun.
Föreligger förslag till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att till Tranås kommun avge föreliggande yttrande som svar
på remiss.
Utdrag: Kansliavdelningen

§ 68
Dnr
LJ2013
/319

Granskning av delegation av beslutanderätt
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-01-21 redovisat
sin granskning av landstingsstyrelsens delegation av
beslutanderätt. Föreligger förslag till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att till Landstingets revisorer avge föreliggande yttrande.
Utdrag: Landstingets revisorer

Bidrag inom folkhälsoområdet 2013
§ 69
Föreligger förslag till fördelning av bidrag för 2013 till
Dnr
LJ2012 studieförbundet Bilda Sydöst.
/1590
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att fördela ett bidrag inom folkhälsoområdet på 200 000
kronor för 2013 till studieförbundet Bilda Sydöst.
Utdrag: Folkhälsa Sjukvård

Sign

PROTOKOLL

11(13)

Landstingsstyrelsen §§ 46-75
Tid:
§ 70
Dnr
LJ2013
/426
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Revidering av attestreglemente och
tillämpningsanvisningar
Föreligger förslag till revidering av attestreglemente och
tillämpningsanvisningar i samband med att Landstinget under
våren 2013 inför system med elektronisk handel.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande tillämpningsanvisningar till
attestreglemente,
att föreslå landstingsfullmäktige besluta om revidering av
attestreglemente.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Regional utvecklingsstrategi – RUS - synpunkter
§ 71
Landstinget har getts möjlighet att lämna synpunkter
Dnr
LJ2013 avseende regional utvecklingsstrategi.
/70
Vid ärendets behandling föreslås en justering under avsnittet
kollektivtrafik, byte från ordet snabbjärnväg till
höghastighetståg.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande yttrande som svar till
Regionförbundet Jönköpings län.
Ärendet kommer även att behandlas av landstingsfullmäktige
den 23 april.
Utdrag: Regionförbundet
Landstingsfullmäktige
Prestationsersättningar utifrån statsbidrag
§ 72
Föreligger förslag till prestationsersättning avseende
Dnr
LJ2013 undvikbar slutenvård/återinläggning.
/409
Sign
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Vid ärendets behandling yrkar Socialdemokraterna genom
Anna-Carin Magnusson att få göra följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna i Landstinget menar att detta är till följd
av det ersättningssystem som infördes genom budgetbeslut
inför 2013, till vilket vi haft annat förslag.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att anta förslaget till prestationsersättning avseende
undvikbar slutenvård/återinläggning.
Utdrag: Folkhälsa Sjukvård

Utveckling Cosmic
§ 73
Föreligger förslag till resursförstärkning för utveckling av
Dnr
LJ2012 Cosmic.
/460
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för utveckling av Cosmic under 2013 anvisa 4 500 000
kronor med finansiering ur anslaget för oförutsedda utgifter.
Utdrag: Folkhälsa Sjukvård
Ekonomiavdelningen
§ 74
Dnr
LJ2013
/314

Överenskommelse om förändring av ansvar för
färdtjänstresor m m
Föreligger förslag avseende överenskommelse om förändring
av ansvar för färdtjänstresor med mera.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bilagda överenskommelse, daterad 2013-02-08, med
länets kommuner rörande färdtjänstresor med mera
godkänns.
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att Landstinget i Jönköpings län, tillsammans med länets
kommuner, hemställer hos Finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881)
om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,15
procentenheter för Landstinget och sänks med 0,15
procentenheter för kommunerna.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 75
Dnr
LJ2013
/203

Remiss angående Målbild Tåg 2035
Landstinget i Jönköpings län har av Västra
Götalandsregionen beretts möjlighet att yttra sig över ovan
rubricerade remiss. Föreligger förslag till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet som svar till Västra
Götalandsregionen.
Utdrag: Västra Götalandsregionen
Länstrafiken

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Anders Berglund

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

Sign

