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Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande: 
Håkan Jansson (M), ordförande   
Mia Frisk (KD) 
Anna-Carin Magnusson 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Marcus Eskdahl (S) 
 
Övriga: 
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
 

      

§ 122 Dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag. 
 

§ 123 
 
Information  
Landstingsdirektören informerar om:  

• Landstingets svar till Socialstyrelsen ang Cosmic.  
• Besök av Anders Åhlund som är statlig utredare 

som i sitt uppdrag ska se över hur staten, genom sina 
myndigheter, ska verka för ett effektivt och 
långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem, med 
fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser i 
syfte att främja hälsa och minska ohälsa och 
framtida vårdbehov samt för att åstadkomma en 
jämlik vård och omsorg i hela landet. 

• Arbetsmiljö och lokalfråga i Gislaved.  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om: 

• Avtal med privata vårdgivare 
• Köpt vård  
• Psykiatriverksamheten sommaren 2011  
• Disponibla vårdplatser sommaren 2011  
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• Planering och rekrytering för att tillgodose behovet 
av neurologer  

§ 124 
 
Regional utvecklingsstrategi  
Regiondirektör Annika Larsson och regionsstyrelsens 
ordförande Bengt Dahlqvist redovisar arbetet med 
revideringen av den regionala utvecklingsstrategin  (RUS) 
2011-2012. Remissutgåva till Landstinget under oktober 
månad.  

§ 125 
 
Information från Jönköpings sjukvårdsområde 
Redovisning av sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath 
kring åtgärds- och handlingsplan avseende förvaltningens 
ekonomi.  
 

§ 126 
Dnr 
LK10-
0262 

 
Motion – Satsa på vindkraft  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus 
Eskdahl och Kjell Ekelund, Socialdemokraterna 
 
att Landstinget i Jönköpings län utreder möjligheten att 
aktivt satsa på vindkraftsproduktion i vårt län.  
 
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår 
att motionen är besvarad.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson 
bifall till Socialdemokraternas förslag i utskottet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till utskottets förslag.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att planeringsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 127 
Dnr 
LK09-
0341 

 
Motion – Fler personer med funktionsnedsättning bör 
kunna anställas i Landstingets verksamheter  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta  
 
att inventera hur många lönebidragsanställningar som finns 
inom Landstingets verksamheter,  
att Landstinget i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
andra berörda inventerar vilka ytterligare tjänster inom 
Landstinget som kan vara aktuella som lönebidrags- 
anställningar,  
att Landstinget tar fram en handlingsplan/policy med 
åtgärder som syftar till att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att erhålla/behålla en anställning eller 
praktik inom Lanstingets verksamheter.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har initialt avgivit 
ett yttrande men där fullmäktige beslutade om återremiss 
där allmänpolitiska utskottet fått i uppdrag att avge 
yttrande.  
 
Allmänpolitiska utskottet föreslår i sitt yttrande att 
motionen är besvarad.  
 
Vid ärendets behandling beslutas att man i samband med 
landstingsstyrelse erhåller en redovisning kring 
lönebidragsanställningar.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 
enlighet med utskottets förslag 
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 128 
Dnr 
LK11-
0459  

 
Omdisponering av investeringsmedel  
Föreligger förslag till en ändring av det investeringsbeslut 
som landstingsfullmäktige fattat i budget 2011. Beslutet 
avser utrustning inom förvaltningen Medicinsk diagnostik.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
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att godkänna omdisponering av beviljat investeringsanslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 129 
Dnr 
LK11-
0462  

 
Firmateckning  
Föreligger handling avseende firmateckning  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att till firmatecknare fr.o.m. 2011-09-01 utse 
landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson, eller vid 
förhinder för honom 1:e vice ordförande Maria Frisk, 
tillsammans med landstingsdirektör Agneta Jansmyr eller 
vid förhinder för henne ekonomidirektör Stefan Schoultz.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 130 
Dnr 
LK11-
0299 

 
Översyn av den kommunal utjämningen (SOU 
2011:39) 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkande.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att avge yttrande i enlighet med bilagt förslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 131 
Dnr 
LK11- 
0431 

 
Yttrande över revisionsrapport – ”Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer”  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
revisionsrapport.  
 
Vid ärendets behandling beslutas om några ändringar i 
yttrandet. 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 5(7)

 Planeringsdelegationen §§ 122-138 

 Tid: 2011-09-06, kl 09:00-12:20 
 

 

  

 

Beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att efter föreslagna ändringar överlämna yttrandet till 
Landstingets revisorer.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 132 
Dnr 
LK10-
0433 

 
Yttrande över revisionsrapport – Barn- och ungdoms-
psykiatrin 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
revisionsrapport.  
 
Vid ärendets behandling beslutas om några ändringar i 
yttrandet. 
 
Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsens sammanträde 
2011-09-13. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 133 
Dnr 
LK11- 
0543 

 
Yttrande över revisionsrapport – Missbruks- och 
beroendevården 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
revisionsrapport.  
 
Vid ärendets behandling beslutas om några ändringar i 
yttrandet. 
 
Beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att efter föreslagna ändringar överlämna yttrandet till 
Landstingets revisorer.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 134 
Dnr 
LK11-
0464 

 
Lokaler för Habiliteringscentrum, Eksjö  
Föreligger förslag till en nyinvestering för habiliterings-
verksamhet i Eksjö.  
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Beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna nyinvestering för habiliteringsverksamhet i 
Eksjö omfattande 1 800 kvm med en preliminär 
investeringsram på 38 miljoner.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 135 
Dnr 
LK11-
0394 

 
Framtida ägande och ansvar i AB Transitio 
Föreligger handling avseende ägande och ansvar i AB 
Transitio. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 
enlighet med föreliggande handling. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 136 
Dnr 
LK11-
0408 

 
Verksamhetsplan och budget 2012 för 
Regionförbundet Jönköpings län  
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för 
Regionförbundet Jönköpings län. 
 
Vid ärendets behandling beslutas om några ändringar i 
ärendet.  
 
Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsens sammanträde 
2011-09-13. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 137 
Dnr 
LK11-
0503 

 
Chef och ledare i Landstingets verksamhet  
Föreligger förslag till chefspolicy.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna chefspolicyn. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 138 
Dnr 
LK11- 
0212 

 
Internationellt arbete – Policy och strategiska mål  
Föreligger förslag till policy och strategiska mål för 
Landstingets internationella arbete.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att antaga föreliggande förslag till policy för internationellt 
arbete. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen   

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 
 
Justeras 

Håkan Jansson  
 
 


