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Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  
Håkan Jansson (M), ordförande 
Mia Frisk, (KD) 
Anna-Carin Magnusson (S)  
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Marcus Eskdahl (S) 
 
Övriga:  
Stefan Schoultz, t f landstingsdirektör/ 
ekonomidirektör 
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
 
Håkan Sandgren, ordförande kommitté 1 AER,  
§ 179 
Urban Blomberg, ledamot kommitté 2, AER, § 179
Alf Österdahl, internationell chef, Regional 
utveckling, § 179 

   

§ 179 Information från Assembly of European Regions - 
AER 
Information om AER:s generalförsamling samt arbetet som 
pågår i de olika kommittéerna av Håkan Sandgren, Urban 
Blomberg samt Alf Österdahl.  
 
Den 26-27 april 2012 planerar kommitté 1 en stor konferens 
här i Jönköping. Konferensens tema är innovationer och 
entreprenörskap.  
 
Mia Frisk informerar kring det hederspris som Landstinget 
fick i samband med utdelning av Myfer Award 2011.  

§ 180 Information  
Ekonomidirektör informerar om förfrågan från 
Regionförbundet om hjälp med RUS-arbetet samt 
administrativt stöd vad gäller ekonomihantering.  
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§ 181 
Dnr 
LK11-
0035  

Förvaltningsbudgetar 2012  
Föreligger förvaltningsbudgetar för 2012. Genomgång av 
ekonomidirektör kring i ärendet ställda frågor. En ändring 
görs på sidan 11 i missivet avseende framtagande och 
fastställande av nyckeltal.  
 
Majoriteten bifaller föreliggande förslag till 
förvaltningsbudgetar med föreslagen ändring sidan 11.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna föreliggande förvaltningsbudgetar. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 182 
 

Förvärv av tillgångar av Jönköpings Länstrafik AB  
Information och redovisning kring Landstingets 
övertagande av bolaget. Ärendet kommer att behandlas på 
planeringsdelegationens sammanträde den 10 januari 2012.  

§ 183 
Dnr 
LK11-
0255  

Organisations- och verksamhetsbidrag till 
organisationer inom handikappområdet 2012 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till 
organisationer inom handikappområdet.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår lanstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 
för år 2012.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 184 
Dnr 
LK11-
0703 

Organisations- och verksamhetsbidrag till 
organisationer inom folkhälsoområdet 2012 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till 
organisationer inom folkhälsoområdet.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår lanstingsstyrelsen besluta  
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att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 
för år 2012.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 185 
Dnr 
LK11-
0706  

Revidering/komplettering av arbetsordning för 
landstingsstyrelsens delegationer  
Föreligger förslag till revidering komplettering av 
arbetsordning. Information i ärendet önskas vid 
landstingsstyrelsens sammanträde 2011-12-13.  
En justering i handlingen avseende beslutsattestanter för 
den politiska organisationen görs inför beslut i 
landstingsstyrelsen.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen  
 
att godkänna redovisade kompletteringar till 
delegationsordning för landstingsstyrelsen inkl ovan 
redovisade ändring.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§  186 
Dnr 
LK11-
0598 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden – 
Verksamhetsplan 2012 med budget 2012-2014  
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 
samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna verksamhetsplan för 2012 med budget för 
2012 till 2014.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 187 
Dnr 
LK11- 
0275 

Motion – PSA-tester – informationsinsatser, forskning 
och utveckling  
I motion till landstingsfullmäktige föreslår  
Urban Persson, M  
 
att Socialstyrelsen eller annan information tillställs 
samtliga vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt 
till PSA-test,  
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informationsmaterial som skall vara tillgängligt för 
alllmänheten,  
 
att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings 
län om att män har rätt att genomgå ett PSA-test,  
 
att  Landstingets i Jönköpings län inför PSA-screening för 
män ålderspannet 50-70 år med början andra halvåret 2011, 
att bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt,  
 
att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar – 
projektinvolvering.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgett yttrande 
som föreslår att man bifaller första att-satsen samt avslår 
övriga att-satser.  
 
Vid ärendets behandling beslutas om att förtydligande bör 
göras avseende vilken behandling och information som idag 
ges till dessa patienter.  
 
Beslut  
Planeringsdelegationen beslutar  
 
att motionen återremitteras och tas upp för förnyad 
behandling vid kommande sammanträde i planerings-
delegationen.  
 
Utdrag: Landstingsdirektören  
             Hälso- och sjukvårdsavdelningen  

§ 188 
Dnr 
LK11- 
0102 

 Energibesparande investeringar i fastigheter  
Föreligger redovisning kring energibesparande 
investeringar.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna genomförande av energibesparande 
investeringar enligt redovisad specifikation.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 189 
Dnr 
LK11-
0436  

Slutredovisning av fastighetsinvesteringar  
Föreligger slutredovisningar för fastighetsinvesteringar.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
enligt bilagd förteckning,  
 
att ur anslaget för fastighetsinvesteringar anvisa 927 000 kr 
(ökade avskrivningskostnader 1 301 000 kronor minus 
tillkommande hyresintäkter 374 000) för justering av 
Landstingsfastigheters ersättning.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 190 
Dnr 
LK11- 
0654 

 

Uppföljning av primärvården under våren 2011 
Föreligger en redovisning av den uppföljning som gjorts av 
primärvården under våren 2011.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 191 
Dnr 
LK11-
0702 

Personuppgiftsansvar för Nationella Kvalitétsregister  
Landstinget i Jönköpings län är sedan tidigare centralt 
personuppgiftsansvarig för fyra nationella kvalitétsregister. 
Föreligger handling där landstingsstyrelsen formellt bör 
besluta om att man är centralt personuppgiftsansvarig för 
dessa register.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att man är centralt personuppgiftsansvarig för Svenska 
Ryggregistret, Svenskt Kvalitétsregister för gallstenskirurgi, 
Senior Alert samt Svenskt Njurregister.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 192 
Dnr 
LK11- 
0558 

Betänkandet – Spara i goda tider – för en stabil 
kommunal verksamhet – förslag till yttrande 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkande.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att avge yttrande i enlighet med bilagda förslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 193 
Dnr 
LK11-
0564 

Granskning av delårsrapport 2:2011 – förslag till 
yttrande 
Föreligger förslag till yttrande på ovan rubricerade 
granskning.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 
skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen    

§ 194 
Dnr 
LK11-
0359  

Löpande granskning av redovisning och administrativa 
system – lönehantering – förslag till yttrande 
Föreligger förslag till yttrande på ovan rubricerade 
granskning.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 
skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen    

§ 195 Vårdplatser – information  
Information av ekonomidirektör kring antalet fastställda 
vårdplatser i Landstinget. Redovisning vid sammanträdet 
kring förändring av vårdplatser på länssjukhuset Ryhov.  
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En sammanställning och redovisning över antalet 
vårdplatser för Höglandssjukhuset samt Värnamo Sjukhus 
kommer också att göras till ett kommande sammanträde i 
planeringsdelegationen.  

§ 196 
Dnr 
LK11-
0590  

Uppföljning samt regelverk för privata vårdgivare  
Föreligger uppföljning av utförda prestationer hos privata 
vårdgivare som har samverkansavtal enligt LOL och LOS.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att ansvar för framtagande och publicering av riktlinjer 
åligger hälso- och sjukvårdsdirektören samt,  
 
att hälso- och sjukvårdsavdelningen får i uppdrag att 
granska följsamheten till de regelverk och avtal som 
omfattar de privata vårdgivarna med samverkansavtal.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 197 Sjukreseförmånen – precisering av regelverk Budget 
2012 med flerårsplan 2013-2014  
Föreligger handling som beskriver definitionen av 
återkommande kvalificerad vård på sjukhuset avseende 
regelverk för sjukresor. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att fastställa beskriven definition av återkommande 
kvalificerad vård på sjukhus avseende regelverk för 
sjukresor.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 198 
 
Redovisningar och frågor  
Redovisning och svar på nedanstående frågor önskar 
Socialdemokraterna få vid ett kommande sammanträde i 
planeringsdelegationen, kommer även att lämnas skriftligt: 
 

• Att Värnamo projektet avseende solfångare görs till 
ett formellt ärende. 

• Plan för Nässjöklinikerna. 
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• Indikatorer för läkemedel. 
• Pensionsförvaltning.  
• ACG.  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson   
 

 
 

 


