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Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Maria Frisk (KD), §§ 98-104, 111-122
Anna-Carin Magnusson (S)
Rune Backlund (C)
Lena Skaring Thorsén (FP)
Märta Svärd (MP)
Martin Hytting (M), §§ 98-118
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Britt Johansson (M) ersätter Malin Wengholm
Torbjörn Eriksson (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Carina Ödebrink (S)
Anders Berglund (S)
Ann-Kristine Göransson (S)
Agneta Johansson (S)
Anders Pansell (KD), §§ 105-110
Folke Solheim (M), §§ 118-122
Ersättare:
Folke Solheim (M), §§ 98-117
Anders Pansell (KD), §§ 98-104, 111-122
Esse Petersson (FP)
Kajsa Carlsson (MP)
Bo Kärreskog (S)
Adjungerade:
Samuel Godrén (SD)
Inga Jonasson (V)
Övriga:
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör
Peter Blomstrand, FORSS, §§ 98-101
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§ 98

Val av protokolljusterare
Styrelsen utser Rune Backlund till att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§ 99

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag med
tillägg av följande ärenden:
 Extra sammanträde i landstingsstyrelsen i samband
med landstingsfullmäktige
 Överläggningar inför regionbildning

§ 100

Anmälningsärenden
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.

§ 101

Information – FORSS – Forskningsrådet i Sydöstra
Sverige
Information om FORSS ges av Peter Blomstrand, överläkare
samt ordförande i prioriteringskommitté 3 inom FORSS.

§ 102

Information och aktuellt
Information av landstingsdirektör om:
 Landstingets deltagande i QUM-ut-paraden
 Utvecklingskraft
 Scenkonstbiennalen
 Fristad för författare
 Mediaärende kring barn- och ungdomspsykiatrin
avseende utvisning
 Mediaärende kring ACG. Extern utredare ska
tillsättas
 Guldskalpell hederspris och årets banbrytare till
självdialysen Ryhov
 Utveckling av Jönköping Academy
 Beskrivning av verksamhet, SIQ på landstingsnivå
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör om:
 Tillgänglighet
 BVC i Forserum
Frågor från oppositionen:
 Arvodesfrågor. Skriftlig fråga kommer att ställas till
lönedelegationen
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Feriepraktikplatser för ungdomar. Styrelsens
ledamöter får information via e-post.

§ 103

Gåva till Landstinget
Maria Frisk överlämnar gåva från Ukraina. Gåvan erhölls
vid ett besök under våren 2013.

§ 104
Dnr
LJ2013
/628

Delårsrapport
Föreligger delårsrapport 1 för 2013 med föredragning i ärendet
av landstingsdirektör och ekonomidirektör. Styrelsens ledamöter
uppmärksammas på att målet avseende föreställningar för barn
och ungdom kommer att bli svårt att nå 2013.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att delårsrapport 2013:1 godkänns.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 105
Dnr
LJ2012
/497

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på
medellivslängden
I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg,
Sverigedemokraterna
att Landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen inom
vårt landsting att undersöka och redovisa överlevnad i de tolv
vanligaste cancerformerna utifrån utbildnings- och inkomstnivå
för patienter inom Landstingets upptagningsområde.
att landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen vid
vårt landsting att redovisa de åtgärder man vidtar för att minska
sociala skillnader i ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande
och föreslår att motionen avslås.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen avslås.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
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Motion: Skapa ett skydd för ”Visselblåsare” i Landstinget i
Jönköpings län
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson och Mikael
Ekvall, Vänsterpartiet
att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att införa
en oberoende mottagarfunktion för den som avslöjar brister i
landstingets verksamhet eller i verksamheter som finansieras av
Landstinget,
att uppmärksamma och belöna medarbetare som visat civilkurage i
arbetet, genom att ett civilkuragepris inrättas.
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att
motionen avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson i enlighet
med det yrkande som Socialdemokraterna lade i utskottet.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen avslås.
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Revisionsberättelse med bokslut Samordningsförbundet
§ 107
Dnr
Södra Vätterbygden
LJ2013 Föreligger revisionsberättelse med bokslut.
/463
Marcus Eskdahl anger jäv och deltar ej i behandlingen av
ärendet.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
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Revisionsberättelse med bokslut Finnvedens
§ 108
Dnr
samordningsförbund
LJ2013 Föreligger revisionsberättelse med bokslut.
/464
Britt Johansson anger jäv och deltar ej i behandlingen av
ärendet.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
Revisionsberättelse med bokslut Höglandets
§ 109
Dnr
samordningsförbund
LJ2013 Föreligger revisionsberättelse med bokslut.
/491
Vid ärendets behandling påpekas att Agneta Johansson ej finns
med i revisionsberättelsen över ersättare i
samordningsförbundet.
Lilian Sjöberg-Wärn samt Agneta Johansson anger jäv och
deltar ej i behandlingen av ärendet.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 110
Dnr
LJ2013
/41

Hjärnkoll
Föreligger skrivelse avseende arbete för förändrade attityder och
värderingar som ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings
län i samverkan med Hjärnkoll.
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Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna bifogad projektplan.
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård

Upphandlingsutredningen 210 – slutbetänkande § 111
Dnr
- SOU 2013:12 – Goda affärer – en strategi för hållbar
LJ2013 offentlig upphandling - remissvar
/427
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts
möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade slutbetänkande.
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på en
tydligare formulering avseende kollektivavtal.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och
finner att landstingsstyrelsen avslår Anna-Carin Magnussons
ändringsyrkande.
Landstingsstyrelsen beslutar således
att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet.
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Socialdepartementet
Inköpsavdelningen
§ 112
Dnr
LJ2013
/329

Katastrofmedicin som en del av svenska insatser
utomlands m m – Ds 2013:7 – S2013/1545/FS –
remissvar
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts
möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade promemoria.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet.
Utdrag: Socialdepartementet
Folkhälsa sjukvård
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Yttrande över revisionsrapport – Granskning av intern
kontroll
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-04-03 redovisat sin
granskning av den interna kontrollen.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att revisorernas rekommendationer beaktas i det fortsatta arbetet
och att en revidering av handling för internkontroll bör vara klar
under 2014.
att rapporten därmed läggs till handlingarna.
Utdrag: Landstingets revisorer
Ekonomiavdelningen

§ 114
Dnr
LJ2013
/570

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av
representation
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-03-28 redovisat sin
granskning om landstingsstyrelsens interna kontroll av intern
och extern representation är tillräcklig.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att revisorernas rekommendationer beaktas i det fortsatta arbetet
och att en revidering av handling för representation bör vara klar
under 2014.
att rapporten därmed läggs till handlingarna.
Utdrag: Landstingets revisorer
Ekonomiavdelning

§ 115
Dnr
LK110117

Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i
Jönköpings län
Föreligger handling avseende ledningsplan för vuxenpsykiatrin.
Ärendet har föredragits vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 9 april.
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Vid ärendets behandling meddelar Anna-Carin Magnusson att
Socialdemokraterna önskar återkomma i olika frågor där man
inte delar de skrivningar som är gjorda, se bilagd
protokollsanteckning.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård

§ 116
Dnr
LJ2013
/746

Landstingets kansli – organisatorisk förändring
Föreligger förslag till organisatorisk förändring avseende
Landstingets kansli. Landstingsdirektören informerar kring den
fackliga samverkan som skett i ärendet.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för verksamhetsstöd och service etablera en ny förvaltning
från den 1 september,
att till förvaltningschef utse inköpsdirektören Arne Andersen.
Utdrag: Landstingsdirektören
Inköpsdirektören

§ 117
Dnr
LJ2013
/753

Redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m m
Föreligger förslag till Landstingets ställningstagande avseende
redovisning om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella
förbindelser med mera inte upprätta en särskild redovisning.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
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Redovisning av icke slutbehandlade motioner
§ 118
Föreligger redovisning.
Dnr
LJ2013
Beslut
/750
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner
till landstingsfullmäktige.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
Ansökan om bidrag från DHR
§ 119
Föreligger en retroaktiv ansökan från DHR avseende bidrag för
Dnr
LJ2013 2013.
/520
Vid ärendet behandling ger Rune Backlund en bakgrund till
DHR:s ansökan.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att behandla ansökan och att ge 100 000 kronor i
organisationsstöd till DHR.
Utdrag: DHR
Folkhälsa och sjukvård
Samverkansavtal – Naturbruksutbildning
§ 120
Föreligger revidering av samverkansavtal kring
Dnr
LJ2013 naturbruksutbildning i Jönköpings län.
/786
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen revidering av samverkansavtal kring
naturbruksutbildning i Jönköpings län.
Utdrag: Regional utvecklingsdelegation
Regional utveckling
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Hemställan till Justitiedepartementet
Inför regionbildning avser Landstinget att till
Justitiedepartementet göra en hemställan om en ändring i
Vallagen som möjliggör att man på valsedlarna får använda
beteckningen ”Val till regionfullmäktige” istället för ”Val till
landstingsfullmäktige”.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att uppdra åt landstingsdirektören att skriva fram ärendet om
hemställan avseende beteckning på valsedlar,
att ärendet behandlas vid ett extra sammanträde i
landstingsstyrelsen i anslutning till landstingsfullmäktiges
sammanträde den 18-19 juni.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 122

Överläggningar inför regionbildning
Information kring överläggning den 20 juni med
planeringsdelegationens ledamöter, kommunföreträdare och
revisorer med flera.
Till dessa överläggningar inbjuds samtliga gruppledare att
deltaga i.
Utdrag: Landstingets gruppledare

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rune Backlund

Sign

PROTOKOLL

11(11)

Landstingsstyrelsen §§ 98-122
Tid:

2013-06-11, kl 13:00-15:50

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