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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)
Ann-Christine Göransson (S)
Agneta Johansson (S)
Tobias Gyllensten (S) ersätter Bo Kärreskog
Ersättare:
Britt Johansson (M)
Anders Pansell (KD)
Helena Stålhammar (C)
Esse Petersson (FP)
Kajsa Carlsson (MP)
Mona-Lisa Hagström Svensson (SD) §§ 127-133
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
Arne Andersen, inköpsdirektör §§ 132-133

§ 127

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Malin Wengholm.
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§ 128

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 129

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

§ 130

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

§ 131

Information
 Petra Lindberg informerar om översyn av kirugisk
verksamhet.
Inför informationen ställer Carina Ödebrink en
ordningsfråga kring styrelseledamots medverkan i
ärendet. Ordföranden klargör att vid dagens
sammanträde är det endast information i ärendet.


Landstingsdirektören informerar från möten med
Medicinska programgrupper, pågående rekryteringar
samt nationell patientenkät.



Hälso- och sjukårdsdirektören rapporterar om arbetet
med åtgärdsplanen.

Delårsrapport 2014:2
§ 132
Redovisning av landstingsdirektör och ekonomidirektör av
Dnr
LJ2014/ delårsrapport 2014:2.
612
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att delårsrapport 2014:2 godkänns.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
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§ 133
Dnr
LJ2014/
1038

2014-10-21, kl: 13:00-15:45
Yttrande över Förslag om nya regler om upphandling –
SOU 2014:51 och DS 2014/25
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.
Inköpsdirektören föredrar ärendet.
Vid ärendets behandling önskar Socialdemokraterna att till
protokollet få göra en anteckning lydande:
”De nya EU-direktiven om upphandling ger större
handlingsutrymme för medlemsstaterna att ställa krav på
kollektivavtal samt att miljö- och sociala hänsyn vid offentliga
kontrakt.
Ett av målen med de nya direktiven är att ge upphandlande
myndighet bättre möjlighet att använda offentlig upphandling
till stöd för gemensamma samhälleliga mål så som skyddet av
miljön, högre resurs- och energieffektivitet, kampen mot
klimatförändringar, innovation, sysselsättning och social
integration samt säkerställande av bästa tänkbara villkor för
tillhandhållande av sociala tjänster av hög kvalitét.
Då skrivningarna i SOU2014:51, nya regler om upphandling,
inte är tillräckliga på detta område anser vi att regeringen bör
tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ovanstående. ”
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Utdrag: Socialdepartementet
Inköpsavdelningen/Verksamhetsstöd och service

§ 134
Dnr
LJ2014/
1094

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB
– revidering
Föreligger förslag till revidering av bolagsordning med
anledning av ändring i Kommunallagen innebärande att
kommunala principer ska säkerställas genom att de finns
uttryckta i bolagsordningen.
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Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att tillstyrka föreliggande förslag till bolagsordning för
TvNo Textilservice AB att gälla från det att bolagsordningen
har fastställts vid bolagsstämman för bolaget.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 135
Dnr
LJ2014/
927

Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län
2015-2020
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att yttra sig
över ovan rubricerade remiss avseende strategi för
integrationsarbetet i Jönköpings län för åren 2015-2020.
Föreligger vid dagens sammanträde ett yttrande över strategin.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att till Länsstyrelsen avge bilagt yttrande som Landstingets
svar på remissen.
Utdrag: Länsstyrelsen
Folkhälsa och sjukvård

Svar på uppföljning av motion Våld i nära relationer – ett
§ 136
Dnr
samhälls- och folkhälsoproblem
LJ2014/ Föreligger handlingsplan rörande våld i nära relationer.
1188
Beslut om att ta fram en handlingsplan togs av
landstingsfullmäktige i juni 2013 med anledning av
Inga Jonassons motion om våld i nära relationer, LJ2012/663.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av framtagen handlingsplan.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
Folkhälsa och sjukvård
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§ 137
Dnr
LJ2014/
919

2014-10-21, kl: 13:00-15:45
Översyn gällande regelverk för hjälpmedel inom
hjälpmedelscentralens ansvarhetsområde
Föreligger förslag till en översyn av ovan rubricerade
regelverk.
Vid dagens sammanträde besvaras den fråga som uppkom vid
planeringsdelegationens sammanträde avseende hur processen
med översynen förankrats hos Länsrådet för
funktionsnedsättning och andra brukarorganisationer.
Maria Frisk vill tydliggöra vikten av att remissprocesser
framöver säkrar upp att Länsrådet för funktionsnedsättning och
brukarorganisationer ingår.
Carina Ödebrink yrkar på att översynen av regelverket skickas
till Länsrådet för funktionsnedsättning samt vill till protokollet
göra följande anteckning:
”Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka
i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och
tillgänglighet.
Vi anser därför, i enlighet med regeringen, att ett nationellt
regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas
fram.
Vi anser vidare att frågan om nytt regelverk för hjälpmedel bör
skickas till Länsrådet för funktionsnedsättning, för
remissyttrande.
I Carina Ödebrinks yrkande instämmer Malin Wengholm.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande
och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Votering begärs och genomförs med följande
propositionsordning:
De som bifaller föreliggande förslag röstar JA.
De som bifaller Carina Ödebrinks förslag röstar NEJ.
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JA röstar följande nio (9) ledamöter:
Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta
Svärd, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin
Wengholm, Torbjörn Eriksson och Håkan Jansson.
NEJ röstar följande sex (6) ledamöter:
Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Christin Göransson,
Agneta Johansson, Tobias Gyllensten och Carina Ödebrink.
Landstingsstyrelsen föreslår således landstingsfullmäktige
besluta
att samma regler ska gälla oavsett boendeform, vilket innebär
att den enskilde har ansvar för egenansvarsartiklarna. I de fall
kommunerna vill tillhandhålla dessa produkter på det särskilda
boendet kan detta ingå i boendets grundutrustning,
att hjälpmedelscentralen ej ska sälja egensansvarprodukter till
privatpersoner. Undantag är kryckkäppar och vissa tillbehör till
förskrivna hjälpmedel för att garantera säker produkt samt
produkter som används i preventivt syfte, exempelvis för att
förhindra fall eller för att möjliggöra hemgång från sjukhus
och fortsatt behandling,
att vissa konsumentprodukter ska kunna förskrivas som
hjälpmedel. Styrgruppen för hjälpmedelscentralen beslutar
vilka produkter som kan vara aktuella och för vilken
tidsperiod,
att hjälpmedel till barn och unga som möjliggör
deltagande/delaktighet i lek och fritid ska kunna förskrivas
som hjälpmedel för barn upp till 20 år. Avser ej hjälpmedel för
speciella, fritt valda fritidsaktiviteter, t ex ridning, basket m m,
att bilanpassning ska erbjudas till personer som inte omfattas
av det statliga bilstödet, max 3/4 basbelopp och får ej överstiga
50 procent av bilens värde,
att fritt val av hjälpmedel med ägandemodell införs för
peruker, aktivrullstol, trehjulig cykel, vissa barnhjälpmedel
samt konsumentprodukter. Hjälpmedelscentralen får även i
uppdrag att ta fram förslag på hur förändringar i hälso- och
sjukvårdslagen avseende hjälpmedel ska införas samt beräkna
kostnader av detta,
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att en tjänstemannagrupp bildas som svarar för samordning av
de hjälpmedelsområden som ingår i ”Hjälpmedel i Jönköpings
län”- handboken samt
att löpande förvaltning, publicering och tolkning av
regelverket ska ingå i hjälpmedelscentralens verksamhet.
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 138
Dnr
LJ2014/
1313

Familjecentral Rosenlund
Föreligger förslag till en ombyggnad för etablering av
familjecentral Rosenlund. Investeringen sker inom den av
fullmäktige avsatta ramen för etablering av nya
familjecentraler.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att för ombyggnad för familjecentral Rosenlund godkänna en
maximal investeringsutgift på 10 500 000 kronor.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Folkhälsa och sjukvård

Hälsofrämjande arbetsplats – friskvård
§ 139
Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av
Dnr
LJ2014/ friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.
1350
Föreligger förslag till revidering av riktlinjer och
ersättningsnivåer.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att revidera riktlinjer och ersättningsnivåer för friskvård
utifrån denna inriktning.
Utdrag: Centrala personalavdelningen
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§ 140
Dnr
LJ2014/
1200

2014-10-21, kl: 13:00-15:45
Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF
Föreligger förslag till införande av nytt regelverk från
Europeiska kommissionen, Solvens II för LÖF, med införande
senast 2016-01-01 som ersätter nuvarande regelverk Solvens I.
Införandet innebär för Landstingets del ett kapitaltillskott och
inlösande av skuld till LÖF samt ändring i bolagsordningen för
LÖF.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till ny bolagsordning för LÖF,
att tillskjuta Landstinget i Jönköpings läns andel av
garantikapitalet till LÖF på 43,4 mnkr,
att inlösa Landstinget i Jönköpings läns revers till LÖF på
217,3 mnkr.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5
§ 141
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet.
Dnr
LJ2014/
Beslut
3
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att tillstyrka att för en köpeskilling på 8 000 kronor försälja
fastigheten Eksjö Boskogen 1:5 enligt upprättat köpekontrakt.
Utdrag: Landstingsfullmäktige
§ 142
Dnr
LJ2014/
820

Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående
kvinnor – SOU 2014:29, dnr JU2014/3407/L2
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att yttra sig
över ovan rubricerade remiss.
Vid ärendets behandling yrkar Maria Frisk att sista meningen
under rubriken sammanfattning stryks. Vill även till
protokollet göra en anteckning lydande:
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”Det finns inte skäl att öppna för att ensamstående ska kunna
bli inseminerade inom ramen för svensk hälso- och sjukvård.
Staten ska genom lagstiftning värna barns rätt till sin pappa.
Kristdemokraternas mening är att pappor är viktiga för barn
och att fler – inte färre – närvarande pappor i barns liv
behövs. Svensk lagstiftning bygger på att pappor har ansvar
för sina barn. Denna grund vill vi inte erodera. Barn som ska
födas saknar egen röst. Därför måste vi värna barnens rätt.
Barn med endast en förälder är mer utsatta, särskilt i händelse
av förälderns sjukdom eller bortgång. Vi vet därutöver mycket
lite om hur barn till donatorer upplever sin uppväxt.
I samband med behandling av Socialutskottets betänkande
2011/12: SoU26 Assisterad befruktning redovisade Anders
Andersson som företrädare för Kristdemokraterna i ett särskilt
yttrande våra motiv för att inte tillstyrka utskottets förslag om
ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning. Denna
ståndpunkt har vi fortfarande – byggd på FN:s barnkonvention
och på att inta den svagare partens, barnets, perspektiv. ”
Martin Hytting instämmer i Maria Frisks yrkande.
Carina Ödebrink yrkar för Socialdemokraterna bifall till
föreliggande förslag med instämmande av Rune Backlund,
Lena Skaring Thorsén och Märta Svärd.
Beslut
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag, till
vilket Carina Ödebrink, Rune Backlund,Lena Skaring Thorsén
och Märta Svärd yrkat bifall, mot Maria Frisk yrkande med
instämmande av Martin Hytting och där landstingsstyrelsen
beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Votering begärs och genomförs med följande
propositionsordning:
De som bifaller föreliggande förslag röstar JA
De som bifaller Maria Frisks förslag röstar NEJ.
JA röstar följande tio (10) ledamöter:
Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Malin
Wengholm, Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Christin
Göransson, Agneta Johansson, Tobias Gyllensten och Carina
Ödebrink.
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NEJ röstar följande fem (5) ledamöter:
Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Torbjörn Eriksson,
Maria Frisk och Håkan Jansson .
Landstingsstyrelsen beslutar således
att godkänna bifogat yttrande som svar till
Justitiedepartementet.
Utdrag: Justitiedepartementet
Folkhälsa och sjukvård

Yttrande över delbetänkandet Läkemedel för särskilda
§ 143
LJ2014/ behov – SOU 2014:20, S2014/3091/FS
847
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade
delbetänkande.
Föreligger förslag till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Utdrag: Socialdepartementet
Folkhälsa och sjukvård
§ 144
Dnr
LJ2014/
958

Yttrande över slutbetänkandet Rätt information på rätt
plats i rätt tid – SOU 2014/23, dnr 2014/112/FS
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade
slutbetänkande.
Föreligger förslag till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till yttrande som svar till
Socialdepartementet.
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Utdrag: Socialdepartementet
Folkhälsa och sjukvård

§ 145
Dnr
LJ2014/
1273

Yttrande över granskning av Landstingets
operationsverksamhet – LJR 2014/15
Landstingets revisorer har genomfört ovan rubricerade
granskning. Föreligger förslag till yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer
som svar.
Utdrag: Landstingets revisorer
Folkhälsa och sjukvård

§ 146
Dnr
LJ2014/
551

Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för
politiska organ inom Region Jönköpings län
Föreligger förslag från Parlamentariska kommittén över
arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska
organ inom Region Jönköpings län.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till arbetsordning, reglementen
och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings
län att gälla från och med 2015-01-01, samt
att nuvarande/innevarande arbetsordning, reglementen m m
föreslås gälla till och med 2014-12-31.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 147
Dnr
LJ2014/1
368

Remiss: Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763)
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig
över rubricerade remiss från Socialdepartementet.
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Föreligger förslag till yttrande.
Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink och
Socialdemokraterna på ett nytt förslag till yttrande,
se bilaga 1.
Mia Frisk yrkar bifall till föreliggande yttrande med justering
av andra stycket i yttrandet till att lyda:
Landstinget anser att införande av vårdvalssystem i
primärvården väsentligt har ökat invånarnas inflytande över
sin hälso- och sjukvård samt möjligheten att välja vårdcentral
och läkarkontakt.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med
förliggande förlag inklusive av Maria Frisk föreslagen
justering.
Votering begärs och genomförs med följande
propositionsordning:
De som bifaller föreliggande förslag röstar JA.
De som bifaller Carina Ödebrinks förslag röstar NEJ.
JA röstar följande nio (9) ledamöter:
Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta
Svärd, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin
Wengholm, Torbjörn Eriksson och Håkan Jansson.
NEJ röstar följande sex (6) ledamöter:
Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Christin Göransson,
Agneta Johansson, Tobias Gyllensten och Carina Ödebrink.
Landstingsstyrelsen beslutar således
att avge föreliggande yttrande till Socialdepartementet.
Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Socialdepartementet
Folkhälsa och sjukvård
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Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Malin Wengholm

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