PROTOKOLL

1(7)

Diarienummer

Landstingsstyrelsen §§ 137-149
Tid:

2014-09-09 Kl. 13.00-15.20

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Närvarande:

Beslutande: Håkan Jansson (M) ordförande,
Mia Frisk (KD),
Carina Ödebrink (S),
Rune Backlund (C),
Lena Skaring-Thorsén (FP),
Martin Hytting (M),
Lilian Sjöberg-Wärn (M),
Malin Wengholm (M),
Torbjörn Eriksson (KD),
Märta Svärd (MP)
Marcus Eskdahl (S),
Anders Berglund (S),
Ann-Kristin Göransson (S),
Agneta Johansson (S),
Bo Kärreskog (S),
Ersättare:
Helena Stålhammar (C),
Esse Petersson (FP),
Kajsa Carlsson, (MP),
Anders Pansell (KD),
Britt Johansson (M)
Tobias Gyllensten (S),
Adjungerade:
Samuel Godrén (SD),
Inga Jonasson (V)
Övriga: Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Stefan Schultz, ekonomidirektör,
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Süld, miljöchef t.o.m. § 141
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare

§ 137

Val av protokollsjusterare
Landstingsstyrelsen utser Märta Svärd till att justera
protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 138

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag men med
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den ändringen att ärende 2, Bolagsordning för Tvätteriet
utgår.

§ 139

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

§ 140

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 141

Information från miljöchef Mikael Süld
Miljöchefen presenterar sig och sin bakgrund och lämnar
information om
 Green Charge Sydost
 SKL:s rapport Miljönyckeltal för landsting och
regioner 2014
 Status på miljöarbetet
 Framtid

§ 142

Informationsärenden och aktuellt
Kommunikationsdirektören informerar om följande:
 Artikel i Landstings-NYTT om de partier som ställer
upp i kommande landstingsval.
Landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma om
ärendet.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om följande:
 IVO-ärenden
 Vårdcentralerna som gått i konkurs
 Åtgärdsplanen: Arbetet med opererande
specialiteters fördelning i länet.
Landstingsdirektören informerar om följande:
 Christina Karlsson slutar som chef för Höglandets
sjukvårdsområde. Möte med verksamhetschefer för
att planera rekrytering.
 Ärendet om Jönköpings flygplats tas upp på ett
senare möte
 Arbetssituationen på ögonklinikerna i länet
 CNN har utsett Jönköping till en av världens
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hälsosammaste städer
Landstingsstyrelsens ordförande informerar om följande:
 Optionen på tomten vid Spira

§ 143
Dnr
LJ
2013/
1158

Motion: Bussiga utflykter – berikande och stimulerande
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof
Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet
att Landstinget i Jönköpings län tillsammans med
Länstrafiken utreder möjligheten till att inrätta en
verksamhet likande Kalmar läns ”Solbussen”.
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

§ 144
Dnr
LJ
2014/
1020

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Landstingets lönedelegation och Parlamentariska kommitté
har tagit fram förslag till omställningsstöd och pension för
förtroendevalda.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att tillstyrka bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda, OPF-KL med bilaga samt lokala
riktlinjer i enlighet med bilaga att gälla förtroendevalda som
nytillträder efter valet 2014,
att utse Parlamentariska nämnden att utgöra
pensionsmyndighet enligt OPF-KL med uppdrag att tolka
och tillämpa omställnings- och pensionsbestämmelserna,
att ge Parlamentariska nämnden i uppdrag att under
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mandatperioden ta fram riktlinjer för aktiva
omställningsinsatser,
att om förtroendevald avstår omställningsstöd från uppdrag i
annan kommun finns möjlighet att träffa överenskommelse
om kvalifikationstid och eventuell kostnadsfördelning.
Parlamentariska nämnden prövar varje enskilt fall,
att procentuell fördelning av grundbelopp för årsarvode
också utgör gränsen för vad som anses som betydande del av
heltid (40 %),
att förtroendevald som innehaft uppdrag mandatperioden
2011-2014 i Landstinget i Jönköpings län och då fyllt 67 år
omfattas av pensionsbestämmelserna i OPF-KL då
reglementet börjar gälla,
att för förtroendevald som innehar förmånsbil ska bilens
förmånsvärde vara pensionsgrundande.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 145
Dnr
LJ
2014/
1114

Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jönköpings
län
Föreligger förslag från Parlamentariska kommittén avseende
arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings
län.
Vissa justeringar görs: under punkt 6.1.1 (sidan 6) stryks
fjärde stycket, i nästföljande stycke ändras sista meningen
till: Vad gäller nattarbete ersätter Region Jönköpings län
inkomstförlust som uppstår i och med att förtroendevald
måste avstå från att arbeta natt före eller efter förrättning i
Regionen.
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl att
skrivningen på sidan 6 avseende förlorad arbetsinkomst
lydande: En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst
och därmed inte får någon lön… tas bort.
Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och
finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt
planeringsdelegationens förslag.
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Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att tillstyrka föreliggande förslag till arvodesregler med de
redovisade justeringarna att gälla från och med 2015-01-01
med redovisade undantag avseende det nyvalda fullmäktige
och dess presidium samt,
att för övriga politiska organ, där beslut tagits om förlängd
mandattid, gäller nuvarande/innevarande arvodesregler till
och med 2014-12-31.
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget
yrkande.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 146
Dnr
LJ
2014/
719

Remiss: Assisterad befruktning – uppföljningsrapport
med definitioner, rekommendationer och
utvecklingsområden maj 2014, dnr 12/0877
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna
synpunkter på ovan rubricerade rapport. Föreligger förslag
till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna bifogat remissvar som svar till Sveriges
Kommuner och Landsting.
Utdrag: Sveriges kommuner och landsting

§ 147
Dnr
LJ
2014/
795

Remiss: Statlig ersättning till barn och unga som
insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna
synpunkter på ovan rubricerade remiss. Föreligger förslag
till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
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att godkänna bifogat remissvar som svar till
Socialdepartementet.
Utdrag: Socialdepartementet

§ 148
Dnr
LJ
2012/
1503

Remiss: Bildande av Kommunalförbund för Svenskt
ambulansflyg
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna
synpunkter på ovan rubricerade remiss avseende bildande av
Kommunalförbund för Svenskt ambulansflyg. Föreligger
förslag till yttrande.
Beslut
Landstingsstyreslen beslutar
att godkänna bifogat remissyttrande som svar till
Styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård.
Utdrag: Uppsala läns landsting

§ 149

Fråga om ekonomisk redovisning
Carina Ödebrink ställer en fråga om varför man på detta
sammanträde inte har med någon punkt om ekonomisk
uppföljning.
Ordföranden svarar att brytpunkten för den ekonomiska
uppföljningen var igår och att månadsrapporten därför inte
är klar till dagens möte.
Carina Ödebrink vill då ha till protokollet att den
socialdemokratiska gruppen påpekar att man inte fått någon
information om det ekonomiska läget eller fullödig
uppföljning av åtgärdsplanen idag.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
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Justeras

Håkan Jansson

Märta Svärd

Protokollet är justerat 2014 - - och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.
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