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Diarienummer

Landstingsstyrelsen §§ 20--45
Tid:

2014-02-25 kl 13.00 - 16.50

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Lena Skaring Thorsén (FP)
Märta Svärd (MP)
Britt Johansson (M), ersätter Martin Hytting
Lilian Sjöberg-Wärn (M), §§ 20-44
Malin Olsson (M), ersätter Malin Wengholm
Torbjörn Eriksson (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Anders Berglund (S)
Ann-Kristine Göransson (S)
Agneta Johansson (S)
Bo Kärreskog (S), §§ 20-27
Tobias Gyllensten (S), §§ 28-45
Anders Pansell (KD), § 45
Ersättare:
Anders Pansell (KD), §§ 20-44
Helena Stålhammar (C)
Esse Petersson (FP)
Kajsa Carlsson (MP)
Tobias Gyllensten (S), §§ 20-27
Adjungerade:
Samuel Godrén (SD)
Inga Jonasson (V)
Övriga:
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§ 20-44
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör, §§ 20-44
Mattias Olsson, finanschef, § 44
Alf Österdahl, internationell chef, § 45
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Landstingsstyrelsen §§ 20--45
Tid:

§ 20

2014-02-25 kl 13.00 - 16.50
Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Ann-Kristin Göransson.

§ 21

Fastställande av dagordning
Tillägg av valärende i övrigt fastställs dagordningen i enlighet
med utsänt förslag.

§ 22

Anmälan av beslut tagna på delegation
Beslut tagna på delegation anmäls och läggs till handlingarna.

§ 23

Anmälan av informationsärenden
Informationsärenden anmäls och läggs till handlingarna.
Redovisning av beslut från Inspektionen för vård och omsorg –
IVO, av hälso- och sjukvårdsdirektör

§ 24

Redovisning av rehabiliteringsutredningen
Redovisning av hälso- och sjukvårdsdirektör.

§ 25

Genomgång av analys och åtgärdsplan, somatisk vård
Genomgång av landstingsdirektör och hälso- och
sjukvårdsdirektör av analys och åtgärdsplan somatisk vård.
Vid dagens sammanträde besvaras frågor med information om att
beslut kring åtgärdsplan tas vid ett extra sammanträde med
landstingsstyrelsen den 18 mars

§ 26

Aktuell information
Följande information ges av landstingsdirektör:
 Pågående rättegång i Eksjö avseende förlossning.
 Bästa sjukhus – Länssjukhuset Ryhov, Jönköping samt
Värnamo sjukhus.
 Mikrosystemfestival – vecka 9.
Följande information ges av ekonomidirektör:


§ 27

Ersättning från Länsförsäkringar efter sommarens skyfall
med åtföljande vattenskador blir 25 miljoner kronor.

Månadsuppföljning – helår 2013
Föreligger månadsuppföljning för år 2013.

Dnr
LJ2014
Genomgång i ärendet av landstingsdirektör och ekonomidirektör.
/147
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2014-02-25 kl 13.00 - 16.50
Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till
rapporten.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande rapport.
Utdrag: Ekonomiavdelningen

§ 28

Motion: Subventionera TBE-vaccin till barn

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl
Dnr
LJ2013 och Bo Kärreskog, Socialdemokraterna att fullmäktige beslutar
/432
att utreda vilken subvention som kan utgå för att ge barn och
ungdomar möjlighet till TBE-vaccination.
att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet att få
TBE-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande och
föreslår att motionen avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till
motionens första att-sats.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsstyrelsen beslutar att motionen avslås.
Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:
Föreliggande förslag mot Carina Ödebrinks yrkande.
För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan Jansson,
Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén
Märta Svärd, Britt Johansson, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin
Olsson och Torbjörn Eriksson.
För bifall till Carina Ödebrinks yrkande (NEJ) röstar Carina
Ödebrink, Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Kristin
Göransson, Agneta Johansson och Tobias Gyllensten.

Sign

PROTOKOLL

4(10)

Landstingsstyrelsen §§ 20--45
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2014-02-25 kl 13.00 - 16.50
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen avslås.
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 29

Motion: Öppen scen på Spira för allmänheten

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Samuel Godrén,
Dnr
LJ2013 Sverigedemokraterna
/1019
att pröva försök med ”öppen scen” på Spira och utvärdera
resultatet.

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att
motionen ska anses besvarad.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 30

Motion: Äldrevårdscentral, en ny organisationsform

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt Svensson,
Dnr
LJ2012 Folkpartiet
/726
att Landstinget rekryterar en geriatriker till Jönköpings läns
landsting för att bygga äldrevårdscentraler – Jönköpingsmodellen för äldres hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande och
föreslår att motionen avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Lena Skaring Thorsén bifall till
motionen.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
besluta
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2014-02-25 kl 13.00 - 16.50
att avslå motionen.
Reservation Folkpartiet.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Uppföljning av intern kontrollplan 2013
Föreligger rapport om intern kontroll för 2013. Kompletterande
LJ2013 redovisning ges vid landstingsstyrelsens sammanträde
§ 31
Dnr
/48

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna rapport om intern kontroll för 2013.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
§ 32

Köp del av fastighet Eksjö Stocksnäs 1:1
Föreligger förslag till köp av del av rubricerade fastighet.

Dnr
LJ2014
Beslut
/80

Landstingsstyrelsen beslutar
att för en köpeskilling av 70 000 kronor godkänna köp av del av
fastigheten Eksjö Stocknäs 1:1 enligt upprättat
exploateringsavtal.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Försäljning av fastighet Götastrand 1:2 i Vaggeryd och
Dnr
Eksjö Boskogen 1:5 – uppdrag
LJ2014 Föreligger förslag om uppdrag till försäljning av ovanstående
/3
rubricerade fastigheter.
§ 33

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna att försäljning av fastigheterna Götastrand 1:2 i
Vaggeryd och Eksjö, Boskogen 1:5 påbörjas.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
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2014-02-25 kl 13.00 - 16.50

Ombyggnad av Folktandvården i Tranås
Föreligger förslag till ombyggnation av Folktandvårdens lokaler i
Dnr
LJ2014 Tranås.
§ 34

/155

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för ombyggnation av folktandvården i Tranås godkänna en
maximal utgiftsram på 12,9 miljoner kronor.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
§ 35

Val av vårdcentral över länsgränserna inom sydöstra

Dnr
sjukvårdsregionen
LJ2014 Föreligger förslag om att erbjuda invånare inom sydöstra
/89
sjukvårdsregionen fritt välja vårdcentral.

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att erbjuda invånare folkbokförda i Östergötlands, Jönköpings
och Kalmar län att från och med 2014-03-01 fritt välja
vårdcentral inom sydöstra sjukvårdsregionen med hänsyn till det
som anges ovan.
Utdrag: Folkhälsa sjukvård
Revisionsrapport – Granskning av förebyggande arbete
Dnr
avseende mutor och oegentligheter – förslag till yttrande
LJ2013 Föreligger rubricerad granskningsrapport från Landstingets
/1569
revisorer.
§ 36

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna föreliggande skrivelse till Landstingets revisorer
som landstingsstyrelsens svar.
Utdrag: Landstingets revisorer
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Sign
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2014-02-25 kl 13.00 - 16.50

Revisionsrapport – Samverkan kring barn och unga med
Dnr
psykisk ohälsa – förslag till yttrande.
LJ2013 Föreligger rubricerad granskningsrapport från Landstingets
/1666
revisorer.
§ 37

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna föreliggande skrivelse till Landstingets revisorer
som landstingsstyrelsens svar.
Utdrag: Landstingets revisorer
Folkhälsa och sjukvård
§ 38

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i

Dnr
arbetslöshetsförsäkringen – förslag till yttrande
LJ2013 Landstinget har av Arbetsmarknadsdepartementet beretts tillfälle
/1796
att yttra sig över ovan rubricerade remiss.

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom utredningens förslag och godkänna bifogat
yttrande som svar till Arbetsmarknadsdepartementet.
Utdrag: Personalavdelningen
Tillsättande av parlamentarisk kommitté
Föreligger förslag om tillsättande av en parlamentarisk kommitté
Dnr
LJ2014 med uppdrag att utifrån regionbildningskommitténs förslag,
regionbildningssamverkan med kommunerna samt
/160
omvärldsbevakning bereda kommande mandatperiods
arbetsordning, reglementen samt arvoden.
§ 39

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att tillsätta en parlamentarisk kommitté med representanter för
de olika politiska partierna i Landstinget med ovanstående
uppdrag.
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2014-02-25 kl 13.00 - 16.50
att följande representanter ingår i kommittén: Håkan Jansson
(M), Rune Backlund (C), Lena Skaring Thorsén (FP),
Märta Svärd (MP), Anders Pansell (KD), Hans Toll (S), Samuel
Godrén (SD) samt Per-Olof Bladh (V).
att till sammankallande för kommittén utse Håkan Jansson (M).
Utdrag: Kansliavdelningen

§ 40

Finansiering av Grön rehabilitering

Grön rehabilitering bedrivs under 2013-2014-03-31 i projektform
Dnr
LJ2013 och är en samverkan mellan folkhälsa sjukvård och regional
utveckling.
/1790
För att klara årets finansiering behövs ett tillskott om 71 000
kronor.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda händelser
tillföra medel om 71 000 kronor till projektet Grön rehabilitering
under 2014.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Systemmätetal/mål 2014 att rapportera i
Dnr
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning
LJ2014 Föreligger återrapportering av mätetal/mål för 2014.
§ 41

/192

Vid ärendets behandling meddelar landstingsdirektören muntligt
att en komplettring avseende miljö och resandeutvecklig kommer
att föras in i dokumentet inför behandling i landstingsstyrelsen
den 25 februari.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna periodicitet och omfattning för återrapportering av
mätetal/mål 2014.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
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2014-02-25 kl 13.00 - 16.50

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 2014 –
Dnr
komplettering
LJ2013 Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde
/791
2014-01-21 om fördelningen av bidrag till politiska
ungdomsorganisationer för år 2014. Vid ärendets behandling i
landstingsstyrelsen diskuterades det regelverk som styr
bidragsgivningen samt att 50 000 kronor för år 2014 ej fördelats.
Föreligger förslag till fördelning.
§ 42

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för politiska ungdomsförbunds valarbete inför 2014 års
Europaparlaments- och nationella val anvisa ett maximalt bidrag
motsvarande 5 000 kronor per mandat som moderpartiet har i
landstingsfullmäktige.
att för ändamålet anvisa 355 000 kronor ur landstingsstyrelsens
ram för oförutsedda utgifter.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Regional utveckling
§ 43

Valärende

Föreligger förslag till att som ny ledamot i Regional
Dnr
LJ2014 utvecklingsdelegation utse Agneta Johansson (S) efter
Jarl Karlsson (S).
/130
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.
Utdrag: Berörda
§ 44

Revidering av finanspolicy
Föreligger förslag till revidering av finanspolicy.

Dnr
LJ2014
Information i ärendet av finanschef Mattias Olsson. Beslut i
/140

ärendet vid landstingsstyrelsens sammanträde i april.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
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§ 45

2014-02-25 kl 13.00 - 16.50
Internationellt utbyte – Armenien
Föreligger förslag till internationellt utbyte med Armenien.

Dnr
LJ2014
Information i ärendet av internationell chef Alf Österdahl.
/165

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att inleda utbyte med Armenien inom hälso- och sjukvård och
kultur inom befintlig ekonomisk ram för internationell
verksamhet.
Utdrag: Regional utveckling
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Ann-Kristine Göransson

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