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Diarienummer

Landstingsstyrelsen §§ 169-191
Tid:

2013-10-22, kl 13:00-15:50

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Maria Frisk (KD), §§ 173-191
Anna-Carin Magnusson (S)
Rune Backlund (C)
Lena Skaring Thorsén (FP), §§ 169-182
Märta Svärd (MP)
Martin Hytting (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Malin Wengholm (M)
Torbjörn Eriksson (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Carina Ödebrink (S)
Anders Berglund (S)
Ann-Kristine Göransson (S)
Agneta Johansson (S)
Anders Pansell (KD), §§ 169-172
Esse Petersson (FP), §§ 183-191
Ersättare:
Britt Johansson (M)
Anders Pansell (KD)§§ 173-191
Helena Stålhammar (C)
Esse Petersson (FP), §§ 169-182
Kajsa Carlsson (MP)
Bo Kärreskog (S)
Adjungerade:
Samuel Godrén (SD)
Inga Jonasson (V)
Övriga:
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör,
§§ 169-174
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör,
§§ 169-174
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Helena Glemdahl-Bergqvist, ITdirektör,
§§ 169-172
Thomas Axelsson, inköpsavdelningen, § 175
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2013-10-22, kl 13:00-15:50

§ 169

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Malin Wengholm.

§ 170

Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag med
tillägg av ärende avseende Götalandsbanan

§ 171

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 172

Information
Information kring strategi och IT-utveckling av
Helena Glemdahl-Bergqvist, IT-direktör
Information av landstingsdirektör om:
 Ny miljöchef
 Anställning jurist
 Rekrytering av ny förvaltningschef inom
Medicinsk diagnostik
 Dialogen
 Anmälningsärenden – genomgång av ärenden från
Inspektionen för vård och omsorg – IVO
 Landstinget nominerat till Utmärkelsen Svensk
Kvalité – platsbesök under nästa vecka
 Ambulansutredningen – hantering och beredning av
underlag
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör om:
 Skattedom mot vårdcentral

§ 173
Dnr
LJ2013/
628

Delårsrapport 2:2013
Föreligger delårsrapport 2 för 2013.
Föredragning av landstingsdirektör och hälso- och
sjukvårdsdirektör av delårsrapport 2:2013.
Justering i rapport av systemmätetal för miljöbilar och
ekologisk mat.
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Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att delårsrapport 2013:2 godkänns.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 174
Dnr
LJ2013/
1174

Länsgemensam urologisk verksamhet
Syfte med verksamhetsförändringen är att skapa en
sammanhållen vårdverksamhet i länet för patienter med
urologiska vårdbehov.
Information i ärendet av hälso- och sjukvårdsdirektör.
Vid dagens sammanträde tas ej beslut i ärendet.
Ärendet återkommer till landstingsstyrelsens sammanträde i
november.
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård

Upphandling av rekvisitionsläkemedel
§ 175
Föreligger förslag till upphandling av rekvisitionsläkemedel.
Dnr
LJ2013/
Vid ärendets behandling ges information av
268
Thomas Axelsson från inköpsavdelningen.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att rabattavtal avseende Zelboraf tecknas med Roche AB.
Landstingsstyrelsen bedömer att rabattavtalet omfattas av
affärssekretess.
Utdrag: Tekniska delegationen
Landstingsdirektören
Folkhälsa och sjukvård

§ 176
Dnr
LJ2013
1427

Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och
arbetsterapeuter behövs i Landstingets i Jönköpings
län
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson,
Vänsterpartiet
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att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheten
att inrätta specialisttjänster för arbetsterapeuter och
sjukgymnaster i Landstinget i Jönköpings län,
att utredningen sker i samråd med de berörda
professionerna, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit
yttrande.
Vid ärendets behandling ger landstingsdirektören kort
information om synpunkter från central samverkansgrupp.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen avslås.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Motion: Premiera samåkande medarbetare
§ 177
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall,
Dnr
LJ2013/ Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet
341
att undersöka möjligheten att införa ett system som
premierar samåkande medarbetare så att dessa och
ytterligare medarbetare uppmuntras att samåka till
arbetsplatsen.
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 178
Dnr
LJ2012/
1252

Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Jonas
Magnusson, Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige
besluta
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att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att
ta initiativ till en dialog med primärkommunerna i frågan om
patienters rättigheter att använda kommunal färdtjänst i syfte
att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda
kommunal färdtjänst också vid besök hos vårdgivare.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit
yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 179
Dnr
LJ2013/
870

Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings
län – regionbildningskommitténs förslag 2013-09-27
Föreligger förslag från Regionbildningskommittén avseende
organisation inför regionkommun i Jönköpings län.
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl bifall till
förslaget.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Regionbildningskommitténs förslag med här
redovisad inriktning för fortsatt beredning.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 180
Dnr
LJ2013/
425

Om- och tillbyggnad av operations- och
intensivvårdskliniken, Värnamo Sjukhus
Föreligger förslag till om- och tillbyggnad av lokaler för
operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna om- och tillbyggnad av operations- och
intensivvårdslokaler vid Värnamo sjukhus enligt
föreliggande förslag samt,
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att i den fortsatta projekteringen genomföra anpassningar i
lokalprogram med mål att investeringsutgiften begränsas
med fem procent.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 181
Dnr
LJ2013/
425

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5)
Höglandssjukhuset
Föreligger förslag till byggnation av hus 37 – etapp 4 och 5
vid Höglandssjukhuset i Eksjö.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna byggnation av hus 37 (etapp 4 och 5) vid
Höglandssjukhuset i Eksjö enligt föreliggande förslag samt,
att i den fortsatta projekteringen genomföra anpassningar i
lokalprogram med mål att investeringsutgiften begränsas
med fem procent.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Försäljning av fastigheten Höreda-Övrabo 1:3
§ 182
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade
Dnr
LJ2013/ fastighet.
517
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att för en köpeskilling på 1 700 000 kronor försälja
fastigheten Eksjö Höreda-Övrabo 1:3 och i övrigt med
villkor enligt upprättat köpekontrakt.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
Gratifikation till disputerade – ändring av regelverk
§ 183
Ett förslag till ändringar i tidigare handläggningsordning och
Dnr
LJ2013/ regelverk finns för beslut.
1330
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
Sign
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att godkänna föreslagna ändringar i handläggningsordning
och regelverk för gratifikation i samband med disputation.
Utdrag: Futurum

§ 184
Dnr
LK11/
0388

Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till
handlingsplan 2013-2015
Föreligger förslag till handlingsplan för psykisk hälsa barn
och unga. Handlingsplanen har antagits av
kommunfullmäktige i Jönköping 2013-06-19.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att ställa sig bakom Handlingsplan 2013-2015 – Psykisk
hälsa – barn och unga.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 185
Dnr
LJ2013/
1407

Regionala kunskapscentret Adlon – Förslag till
överenskommelse
Föreligger förslag till revidering av befintlig
överenskommelse som antogs 2009/2010.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att Landstinget i Jönköpings län förbinder sig att ingå i
kunskapscentret Adlon enligt föreliggande förslag.
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård

§ 186
Dnr
LJ2013/
846

Remiss om klimatlöften och åtgärdsförslag för
Klimatrådets organisationer
Landstinget har av länets Klimatråd getts möjlighet att yttra
sig över ovan rubricerade remiss.
Information kring de ändringar i yttrandet som föreslogs vid
planeringsdelegationen sammanträde den 18 september ges
av landstingsdirektören.
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl att man
under åtgärdsförslag 2 skriver:
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Klimatrådets organisationer ska endast använda fordon
avsedda för förnyelsebara bränslen eller el för resor i bil
senast 2020.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande yttrande mot
Marcus Eskdahls yrkande och finner att landstingsstyrelsen
beslutar i enlighet med föreliggande förslag till yttrande.
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget
yrkande.
Utdrag: Länsstyrelsen
Miljöchef

§ 187
Dnr
LJ2013/
988

Remiss: Landskapsstrategi för biologisk mångfald i
Jönköpings län
Landstinget har av Länsstyrelsen getts möjlighet att yttra sig
över ovan rubricerade remiss.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.
Utdrag: Länsstyrelsen
Miljöchef

§ 188
Dnr
LJ2013/
1039

Remiss: Ds 2013:51 – En översyn av läkemedelslagen
– S2013/5243/FS
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att Landstinget i Jönköpings län avstår från att yttra sig över
promemorian.
Utdrag: Socialdepartementet
Folkhälsa och sjukvård
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§ 189
Dnr
LJ2013/
1177

2013-10-22, kl 13:00-15:50
Granskning av upphandlingsprocessen – förstudie
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-06-13 redovisat
sin granskning av upphandlingsprocessen. Granskningen är
en förstudie och omfattar endast Landstingets
inköpsavdelning.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att revisorernas rekommendationer beaktas i det fortsatta
arbetet,
att rapporten därmed läggs till handlingarna.
Utdrag: Landstingets revisorer
Inköpsavdelningen

Granskning av IT-driften – förstudie
§ 190
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-06-13 redovisat
Dnr
LJ2013/ en övergripande granskning av IT-driften.
1116
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att revisorernas rekommendationer beaktas i det fortsatta
arbetet,
att rapporten därmed läggs till handlingarna.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
§ 191

Information – Götalandsbanan
Information kring fortsatt handläggning i rubricerat ärende
av Rune Backlund. En ekonomisk satsning krävs av
Landstinget för att driva arbetet vidare framför allt
tillsammans med Jönköpings kommun och Regionförbundet
men även andra aktörer utmed Götalandsbanan i
angränsande län. Endast information idag, ärendet
återkommer vid kommande landstingsstyrelse.
Utdrag: Regional utvecklingsdelegation
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Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Malin Wengholm
Ordförande
Protokollet är justerat 2013- - och§justeringen är tillkännagiven på
Landstingets anslagstavla samma dag.
Intygar

Lena Sandqvist
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