
 

PROTOKOLL 1(5)

 Planeringsdelegationen §§ 12-23 

 Tid: 2011-02-15, 09:00-12:00 
 

 

  

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

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

       

§ 12 Dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag.  

§ 13 
 
Information  
Information av landstingsdirektör, ekonomidirektör och 
hälso- och sjukvårdsdirektör om: 
 

• Månadsuppföljning  
• Tillgänglighet  

 
• Information om fall av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom 

på Värnamo sjukhus 

§ 14 
Dnr 
LK11-
0039 

Intern kontrollplan 2011 
Föreligger förslag till intern kontrollplan för år 2011.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan 2011.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 15 
Dnr 
LK11-
0010 

Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av 
regional kollektivtrafik 
Föreligger förslag avseende ny kollektivtrafiklag och 
förändringar kring finansiering av regional kollektivtrafik.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 
en ändring i den 4:e att-satsen till att lyda: 
 
att inrätta ett kommunalt beredningsorgan med 
parlamentarisk sammansättning.  
 
samt tillägg av en 5:e att-sats till att lyda: 
 
att kollektivtrafikens förändrade huvudmannaskap 
utvärderas före utgången av 2013.  
 
Peranders Johansson och Rune Backlund yrkar avslag på  
ovanstående yrkande från Anna-Carin Magnusson.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under 
proposition och finner att planeringsdelegationen avslår 
Anna-Carin Magnussons yrkanden vad gäller ändring av 4:e 
att-satsen samt tillägg av en 5:e att-sats.  
 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
i enlighet med föreliggande förslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 16 
Dnr 
LK11
-0010 

Organisatoriska frågor med anledning av ny kollektiv-
trafiklag och ändrad finansiering 
Föreligger handling avseende organisatoriska frågor med 
anledning av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på 
tillägg av en 4:e att-sats att lyda:  
 
att landstingsstyrelsen fortlöpande informeras om 
genomförandet. 
 
Rune Backlund yrkar bifall till Anna-Carin Magnussons 
yrkande.  
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Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna redovisad ansvarsfördelning mellan 
planeringsdelegationen och regionala 
utvecklingsdelegationen,  
 
att godkänna att Landstinget representeras i det kommunala 
beredningsorgan på sätt som här redovisas,  
 
att uppdra till Landstingets kansli att organisera och 
integrera den allmänna kollektivtrafiken i Landstingets 
förvaltningsorganisation i enlighet med här redovisat 
förslag samt,  
 
att landstingsstyrelsen fortlöpande informeras om 
genomförandet.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 17 
Dnr 
LK10
-0614  

Rapporten: Guldgruvan i hälso- och sjukvården -  
Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn 
av de nationella kvalitétsregistrens fortsatta utveckling 

S2010/7804HS 
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att yttra 
sig över ovan rubricerade rapport.  
 
Förslag till yttrande delas vid dagens sammanträde.  
Beslut i ärendet vid landstingsstyrelsens sammanträde 
2011-02-22. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 18 
Dnr 
LK11
-0009 

Promemorian – Förslag till höjd garantinivå i 
inkomstutjämningen för landstingen – FI2010/5696  
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
promemoria.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  
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Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 19 
Dnr 
LK10
-0540 

Betänkandet – Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkade.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 20 
Dnr 
LK06
-0219 

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i 
Landstinget i Jönköpings län  
Föreligger handling avseende ledningssystem för sjuk-
skrivningsprocessen i Landstinget.  
 
Vid ärendets behandling framförs frågor och synpunkter på 
innehåll i handlingen. En återkoppling av detta görs vid 
landstingsstyrelsens sammanträde 2011-02-22.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 21 
Dnr 
LK11
-0068 

Mål och samverkan – Psykisk hälsa – barn och unga  
Föreligger förslag till ett mål- och samverkans-dokument 
inkl handlingsplan som avser Landstingets och Eksjö 
kommuns samverkan för att främja den psykiska hälsan hos 
barn och unga samt för att motverka psykisk ohälsa.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att föreslå landstingsfullmäktige att anta mål- och 
samverkansdokument med handlingsplan för perioden 
2011-2013.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 22 
Dnr 
LK08
-0360 

Projektbidrag för Idrott och folkhälsa 2009-2011 
Landstinget driver i samverkan med Smålands Idrotts-
förbund projektet Idrott och folkhälsa som särskilt inriktar 
sig på åtgärder som förbättrar förutsättningarna för fysisk 
aktivitet och goda matvanor.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att ur anslaget för samhällsmedicin och folkhälsoarbete 
bevilja Smålands Idrottsförbund 150 000 kronor för 
Landstingets i Jönköpings del i projektet Idrott och folk-
hälsa med inriktning på FaR – Fysisk aktivitet på recept  
m m (projekttid år 3 av 3). 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 23 Besök från Socialdepartementet  
Information och diskussion med enhetschefer och 
handläggare från Socialdepartementet.  

Vid protokollet 

 
Siw Kullbergh 

 
 
Justeras 

Peranders Johansson  
 
 


