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Diarienummer

Landstingsstyrelsen §§ 72-90
Tid:

2014-05-06, kl: 13:00-16:00

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)
Martin Hytting (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Malin Wengholm (M)
Torbjörn Eriksson (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Anders Berglund (S)
Tobias Gyllensten (S), ersätter Ann-Christine Göransson
Agneta Johansson (S)
Bo Kärreskog (S)
Ersättare:
Folke Solheim (M)
Helena Stålhammar (C)
Esse Petersson (FP)
Kajsa Carlsson (MP)
Rachel de Basso (S)
Adjungerade:
Samuel Godrén (SD)
Inga Jonasson (V)
Övriga:
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§ 72-76
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 72-81
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör
Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, §§ 72-76
Bruno Larsson, verksamhetschef urologi, §§ 72-76
Elsa Ingesson, utvecklingsledare, §§ 72-76
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§ 72

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Rune Backlund.

§ 73

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§ 74

Anmälning av informationshandlingar
Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om
anmälningar där IVO påtalat brister. Informationshandlingar
anmäls och läggs till handlingarna.

§ 75

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med förslag.
Ärende 5, budget för kommunikation kring regionbildning
stryks från dagens sammanträdeslista.

§ 76

Aktuell information
Information av Ann-Marie Schaffrath och Bruno Larsson
om den länsgemensamma urologkliniken.
Information av Elsa Ingesson om ”Passion för livet” och den
Europeiska kvalitetsutmärkelsen, ”Social Innovation in
Ageing - The European Award, som man fått mottaga för
detta arbete.
Information och återkoppling av hälso- och
sjukvårdsdirektör av aktiviteter inom ramen för
åtgärdsplanen.
Följande information ges av landstingsdirektör:
 Sammankoppling av kirurgiverksamheten på
Höglandet och Jönköping.
 Arbetsmiljöproblem i nyrenoverade psykiatrilokaler
på Länssjukhuset Ryhov.
 Stängning av cafeterian i Nässjö vårdcentrum.
 Förändrade villkor för LÖF. Ärendet återkommer vid
kommande sammanträde.
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§ 76

Månadsuppföljning
Redovisning av landstingsdirektör och ekonomidirektör.

§ 77
Dnr
LJ2013
/1522

Motion: Rätten att se klart
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga
Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
landstingsfullmäktige besluta
att en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för
barn och unga genomförs snarast med inriktningen
att bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och
unga mellan 11-19 år.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande
och föreslår att motionen avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till
motionen i sin helhet.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
besluta
att motionen avslås.
Reservation Socialdemokraterna.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Motion: Länstrafiken + turism = sant
§ 78
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson,
Dnr
LJ2013 Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
/1265
att landstingsstyrelsen uppdrar till Länstrafiken att i
samverkan med berörda ta fram ett ”länet runt-kort” och
andra lämpliga erbjudanden avsedda att stärka turismen,
givetvis till ett rimligt pris, som ett första steg i att utveckla
kollektivtrafiken/turismen i länet.
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Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår
att motionen är besvarad.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med vad utskottet anfört i sitt yttrande anse motionen
besvarad.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 79
Dnr
LJ2014
/544

Ambulansorganisation
Föreligger förslag att den gemensamma organisationen för
ambulanssjukvården organisatoriskt ska tillhöra Medicinsk
diagnostik. Vid ärendets behandling ger landstingsdirektören
ytterligare information i ärendet.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att ambulanssjukvården organisatoriskt tillhör förvaltningen
Medicinsk diagnostik från och med 2014-05-15.
Utdrag: Medicinsk diagnostik
Folkhälsa sjukvård

§ 80
Dnr
LJ2013
/289

Åtgärder för att stärka dietistresurserna
Föreligger förslag till en utökning av dietistresurserna.
Information av landstingsdirektören om synpunkt från
Central Samverkansgrupp.
Vid ärendets behandling föreslås att en tidplan tas fram för
fortsatt arbete. Landstingsstyrelsen bifaller enhälligt
förslaget.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för utökning av dietistverksamhet anvisa 1,5 mnkr samt,
att utökningen finansieras ur anslaget för oförutsedda
utgifter samt,
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att en tidplan tas fram för fortsatt arbete.
Utdrag: Folkhälsa sjukvård
Ekonomiavdelningen

Nybyggnation av vårdcentral i Smålandsstenar
§ 81
Föreligger förslag avseende nybyggnation av vårdcentral i
Dnr
LJ2014 Smålandsstenar.
/455
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för nybyggnation av vårdcentral i Smålandsstenar
godkänna en maximal utgiftsram på 61,8 miljoner kronor.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Vårdcentralerna Bra Liv
§ 82
Dnr
LJ2014
/387

Ombyggnad av förlossningssalar på Länssjukhuset
Ryhov
Föreligger förslag avseende ombyggnad av förlossningssalar
på Länssjukhuset Ryhov.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för ombyggnation av förlossningssalar på Länssjukhuset
Ryhov godkänna en maximal utgiftsram på 2,2 miljoner
kronor.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Jönköpings sjukvårdsområde

Elevhem vid Värnamo folkhögskola
§ 83
Föreligger förslag avseende elevhem vid Värnamo
Dnr
LJ2014 folkhögskola
/473
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att tillgodose behovet av elevhem vid Värnamo
folkhögskola genom att teckna avtal om hyra av paviljong,
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att förberedning av mark till elevhem för Värnamo
folkhögskola godkänna en maximal investeringsutgift på
1 000 000 kronor,
att i budgeten för 2015 beakta de högre driftskostnaderna
för Värnamo folkhögskola.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Regional utveckling

§ 84
Dnr
LJ2014
/493

Nybyggnation av verkstadslokaler m m för
naturbruksutbildningen i Stora Segerstad
Föreligger förslag avseende nybyggnation av
verkstadslokaler på Stora Segerstad.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för nybyggnation av verkstadslokaler i Stora Segerstad
och med här redovisade förutsättningar godkänna en
maximal utgiftsram på 33,3 miljoner kronor.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Regional utveckling

Extra reservkraft till IT-centrum
§ 85
Föreligger förslag till att dubblera det befintliga
Dnr
LJ2014 reservkraftverket som finns inom IT-centrum.
/468
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för ett extra reservkraftverk på Rosenlund godkänna en
maximal investeringsram på 1 150 000 kronor.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
IT-centrum
§ 86
Dnr
LJ2014
/327

Yttrande över delbetänkandet: Boende utanför det
egna hemmet – placeringsformer för barn och unga SOU 2014/3
Landstinget har beretts möjlighet att avge yttrande över ovan
rubricerade delbetänkande.
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Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Utdrag: Socialdepartementet
Folkhälsa sjukvård

§ 87
Dnr
LJ2014
/327

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av
systemförvaltningen för journalsystemet Cosmic
Landstingets revisorer har granskat systemförvaltningen för
journalsystemet Cosmic för att bedöma om
landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av systemförvaltningen. Föreligger yttrande
över rapporten.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets
revisorer som landstingsstyrelsens svar.
Utdrag: Landstingets revisorer
Folkhälsa sjukvård

§ 88
Dnr
LJ2014
/495

Remissyttrande över ansökan från Eksjö
Fordonsutbildning AB om att starta
naturbruksutbildning
Skolinspektionen har mottagit ansökan från Eksjö
fordonsutbildning AB om att få starta naturbruksutbildning
med inriktning skog. Landstinget är huvudman för
naturbruksutbildningen i länet för de två skolorna Tenhults
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo
Naturbruksgymnasium.
Landstinget har ett samarbetsavtal med länets 13 kommuner
om att driva denna utbildning.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
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att rekommendera Skolinspektionen att mot bakgrund av
bifogat yttrande inte godkänna start av den utbildning som
avses i ansökan 32-2014:869.
Utdrag: Skolinspektionen
Regional utveckling

§ 89
Dnr
LJ2014
/445

Förnyat samarbetsavtal med Landstinget i
Östergötlands län för Östgötapendeln
Östgötatrafiken upphandlar förnärvarande trafiken för
tågsystemet Östgötapendeln från Tranås och norrut med
planerad trafikstart den 1 juni 2015. Landstinget i
Jönköpings län är inte avtalspart i trafikavtalet utan
trafikupplägget regleras i samverkansavtalet. I samband med
trafikupphandlingen behöver samarbetsavtalet förnyas för att
motsvara förutsättningarna i trafikavtalet.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att teckna nytt samarbetsavtal med Landstinget i
Östergötlands län för trafikeringen av Östgötapendeln från
Tranås och norrut.
Utdrag: Landstinget i Östergötland
Länstrafiken

§ 90
Dnr
LJ2014
/295

Beslut om allmän trafikplikt Jönköping-Nässjö-Tranås
inom Krösatågen
I den direktupphandling som genomförts för Krösatågen
med trafikstart den 1 mars 2014 finns en option för sträckan
Jönköping-Nässjö-Tranås. Optionen är avsedd att ersätta den
trafik som idag utförs inom ramen för Östgötapendeln på
sträckan Jönköping-Tranås. Innan optionen formellt kan
lösas ut behöver sträckan belägga med allmän trafikplikt.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att fatta beslut om allmän trafikplikt för sträckan JönköpingNässjö-Tranås inom Krösatågssystemet.
Utdrag: Länstrafiken
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Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Rune Backlund

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