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Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Anna-Carin Magnusson (S)
Rune Backlund (C)
Lena Skaring Thorsén (FP)
Märta Svärd (MP)
Britt Johansson (M) ersätter Martin Hytting § 81-85,
87-97
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Folke Solheim (M) ersätter Malin Wengholm
Anders Pansell (KD) ersätter Torbjörn Eriksson
Marcus Eskdahl (S)
Carina Ödebrink (S)
Anders Berglund § 84-85, 87-97
Ann-Kristine Göransson (S)
Bo Kärreskog (S) ersätter Agneta Johansson
Rachel de Basso (S) § 81-83, 86
Malin Olsson (M) § 86
Ersättare:
Esse Petersson (FP)
Cajsa Karlsson (MP)
Rachel de Basso (S)
Malin Olsson (M)
Adjungerade:
Samuel Godrén (SD) § 81-84, 85-97
Inga Jonasson (V)
Övriga:
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Charlotte Jerkelund, sekreterare
Jesper Ekberg, Folkhälsa sjukvård § 84
Anton Eriksson, praoelev § 81-84
Arne Andersen, inköpsdirektör § 85, 86
Thomas Axelsson, inköpsavdelningen § 85, 86
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§81

Val av protokolljusterare
Styrelsen utser Ann-Kristine Göransson till att justera
protokollet tillsammans med ordföranden.

§82

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med undantag av remisshantering av
regionbildningskommitténs förslag, samt att ärenden
gällande upphandling hanteras i anslutning till varandra.

§83

Anmälningsärenden
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.

§84

Informationsärenden
 Jesper Ekberg, folkhälsochef, informerar om arbetet
med länsstrategi för folkhälsoarbetet.
 Landstingsdirektören informerar om: Qom ut,
behandlingsforskning, arbetsförhållanden Ryhov.
 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
tillgänglighet och väntetider, Hjärnkoll.

Upphandling av rekvisitionsläkemedel
LJ2013 Ett förslag till beslut finns angående rabattavtal för
rekvisitionsläkemedel Zytiga (för behandling av
/448
prostatacancer). Avtalet har hanterats gemensamt inom
Sydöstra sjukvårdsregionen. Det regionala arbetet har
handlagts av Landstinget i Östergötland. Landstinget i
Östergötland och Landstinget i Kalmar län har fattat beslut
om att teckna avtal med Jansen-Cilag AB avseende Zytiga
och avvaktar besked från Landstinget i Jönköpings län för
tecknande av gemensamt avtal.
§85

Sammanträdet ajourneras inför beslut.
Förhandlingarna återupptas.
Motivering till beslut:
Beslutet omfattar endast detta läkemedel och är inte ett
principbeslut. Beslut fattas med utgångspunkten att
prisnivån med all sannolikt godkänts av Tandvårds- och
läkemedelsverket.
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Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att teckna rabattavtal avseende Zytiga med Jansen-Cilag
AB.
att ge landstingsdirektören i uppdrag ta fram en skrivelse
avseende behovet av en nationell lösning med gemensamma
arbetsformer i landet.
Landstingsstyrelsen bedömer att rabattavtalet omfattas av
affärssekretess.
Utdrag: Tekniska delegationen, Landstingsdirektören

§86

Revidering av Landstingets uppförandekod för
leverantörer
Landstingsstyrelsen antog 2009-02-24 en uppförandekod för
leverantörer vilken är gemensam för Sveriges landsting och
regioner. Nu finns ett förslag till revidering.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att anta uppdaterad Uppförandekod för leverantörer
att anta förslag till prioriterade områden för krav på
Uppförandekod.
Utdrag: Tekniska delegationen, Inköpsavdelningen

Motion: Våld i nära relationer – ett samhälls- och
folkhälsoproblem
LJ2012 I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson,
/663
Vänsterpartiet
§87

att ett länsövergripande handlings/vårdprogram om hälsooch sjukvårdens ansvar och agerande vid våld i nära
relationer skyndsamt tas fram och förankras i
verksamheterna.

Sign

PROTOKOLL

4(8)

Landstingsstyrelsen §§ 81-97
Tid:

2012-05-07 13:00
att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en
grundläggande utbildning (gärna via webben) om våld i nära
relationer.
att vårdprogrammet görs tillgängligt via egen hemsida och
uppdateras kontinuerligt.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har yttrat sig över
motionen och föreslår bifall till motionens två första attsatser, samt att motionens tredje att-sats ska anses besvarad.
Beslut
Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige att besluta
att bifalla motionens två första att-satser samt,
att motionens tredje att-sats ska anses besvarad.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Motion: Fria preventivmedel – ett förebyggande hälsooch sjukvård
LJ2012 I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof
/779
Bladh, Vänsterpartiet
§88

att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att
erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 års ålder.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har yttrat sig över
motionen och föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att
besluta
att motionen är besvarad.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
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Motion: Äldrevårdscentral, en ny organisationsform –
återremiss
LJ2012 I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt
/726
Svensson, Folkpartiet
§89

att Landstinget rekryterar en geriatriker till Landstinget i
Jönköpings län för att bygga äldrevårdscentraler –
Jönköpingsmodellen för äldres hälso- och sjukvård.
Vid ärendets behandling i landstingsfullmäktige 2013-03-12
beslutas om återremiss med hänvisning till att synpunkter på
motionen skall inhämtas från Länspensionärsrådet.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att motionen återremitteras till hälso- och sjukvårdsutskottet
Jönköping för inhämtning av synpunkter på motionen från
Länspensionärsrådet.
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping
Försäljning av fastigheter – uppdrag
LJ2013 Ett förslag till försäljning av tre fastigheter finns för beslut
av landstingsstyrelsen:
/517
 Del av Sjukstugan 1 – Gislaveds kommun
 Höreda-Övrabo 1:3 – Eksjö kommun
 Kopparslagaren 1 – Värnamo kommun
§90

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att genom anbudsförfarande påbörja försäljning av de
redovisade fastigheterna.
Utdrag: Landstingsfastigheter
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Bidrag inom folkhälsoområdet 2013
LJ2013 En ansökan från Sveriges MotorCyklister – SMC finns för
beslut av landstingsstyrelsen.
/515
§91

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att bevilja Sveriges MotorCyklister – SMC – i Jönköpings
län 75000 kronor för utbildning av grundinstruktörer under
2013, ur anslaget för oförutsedda utgifter.
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård
Remiss: Patientlagen – delbetänkande (SOU 2013:2)
av Patientmaktsutredningen – S2013/818/FS
LJ2013 Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet
/291
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade
delbetänkande.
§92

Ett förslag till yttrande finns för beslut.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att
att godkänna yttrandet som svar till Socialdepartementet.
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Det är angeläget att tydliggöra och stärka patientens
ställning och delaktighet i hälso- och sjukvården. Mycket av
det som föreslås i en ny patientlag finns redan idag i
existerande lagstiftning. Socialdemokraterna delar många av
de synpunkter som framförs i yttrandet. Vi väljer att inte
lägga fram yrkanden i de delar av yttrandet där vi har annan
uppfattning som är av principiell karaktär.
Utdrag: Socialdepartementet
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Remiss: ett laboratorienätverk för smittskydd och
mikrobiologi i Sverige - S2010/9051/FS
LJ2013 Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet
/264
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade rapport.
§93

Ett förslag till yttrande finns för beslut.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att
att godkänna yttrandet som svar till Socialdepartementet.
Utdrag: Socialdepartementet
Samverkan för utveckling av stadstrafiken i Jönköping
LJ2013 Ett förslag till överenskommelse mellan Landstinget i
Jönköpings län, Keolis och Jönköpings kommun har
/488
upprättats, med syfte att nå verksamhetens uppställda mål,
till nytta för kollektivtrafikens resenärer.
§94

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till överenskommelse för utveckling
av stadstrafiken i Jönköping.
Utdrag: Länstrafiken
Valärende
LJ2013 Birgitta Sidenvall (FP), har beslutat att lämna sitt uppdrag
som ledamot och ordförande i Länspensionärsrådet.
/644
§95

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att som ordinarie ledamot och ordförande i
Länspensionärsrådet utse Lena Skaring Thorsén (FP), som
efterträdare till Birgitta Sidenvall.
Utdrag: Länspensionärsrådet
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Principer för medborgardialog
LJ2013 Styrgruppen för medborgardialog har efter diskussion med
placeringsdelegation tagit fram ett förslag till principer för
/670
medborgardialog.
§96

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att, med två redaktionella ändringar, godkänna principerna för
medborgardialog.
Utdrag: Styrgruppen för medborgardialog
§97

Regionremiss
Remiss regionbildningskommittén
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att remissyttrande hanteras av planeringsdelegationen,
förstärkt med de gruppledare som inte finns representerade i
delegationen, vid sammanträdet den 28 maj.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras

Håkan Jansson

Ann-Kristine
Göransson

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