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Diarienummer 

 
Planeringsdelegationen §§ 161-177 
Tid: 2012-12-04 09:00-12:30 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  
Håkan Jansson (M), ordförande 
Maria Frisk (KD) 
Anna-Carin Magnusson (S)  
Rune Backlund  (C) t.o.m. § 166 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Marcus Eskdahl (S) 
  
Övriga:  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  fr.o.m. 
§ 164 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 
Anders Liif, personaldirektör § 165 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i 
patientnämnden t.o.m. §162 
Ragnwald Ahlnér ordf. patientnämnden t.o.m. § 
162 
Mari Karlsson ledamot patientnämnden t.o.m. § 162  

§ 161 Dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag med 
tillägg av en informationspunkt om läkemedelsfrågor. 
  

§ 162 Patientnämnden 
Ordförande och sekreterare i patientnämnden lämnar 
information om nämndens arbete. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar 
 
att ge landstingsdirektören i uppdrag att, i samråd med 
patientnämnden, vidareutveckla samverkan mellan 
patientnämnd och patientens direktkanal och förtydliga 
uppdrag så att det blir enkelt för patienter och närstående att 
lämna synpunkter och klagomål. 

§ 163 Information 
Landstingsdirektören lämnar information om 

• Cosmicdagen 



 

PROTOKOLL 2(7) 

      

Planeringsdelegationen §§ 161-177 
Tid: 2012-12-04 09:00-12:30 
 

 

 Sign 

 

• Kommunchefsmöte i länet 
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar information om 

• Hantering av Cancerläkemedlen Yervoy och Zytiga. 
Inga andra synpunkter framkom. 

• Kommande möten med Regionsjukvårdsnämnden 
och LAKO 

§ 164 
Dnr  
LJ2012
/106 

Förvaltningsbudgetar – 2013  
Föreligger förvaltningsbudgetar för 2013.  
Genomgång i ärendet av landstingsdirektör och 
ekonomidirektör.  
 
Beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna föreliggande förvaltningsbudgetar. 
 
Anna-Carin Magnusson (S) och Marcus Eskdahl (S) deltar 
inte i beslutet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 165 Bemanningsföretag 
Personaldirektören lämnar information om en gemensam 
strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar 
 
att ge landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta ett 
strategidokument för vårt Landsting angående 
bemanningsföretag. 

§ 166 
Dnr 
LK11- 
0725 

Motion – Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget 
i Jönköpings län  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 
Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta  
 
att en genomlysning av dietistverksamheten i Landstinget i 
Jönköpings län med fokus på tillgänglighet, arbetsmiljö och 
patientsäkerhet genomförs snarast,  
 
att målsättningen skall vara att dietistbemanning i  
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Landstinget i Jönköpings län skall ligga på riksgenomsnittet.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 
och föreslår att motionen är besvarad.  
Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall 
till andra att-satsen i motionen. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsens besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 167 
Dnr 
LJ2012
/270 

Motion – Uppmärksamma celiaki 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att utreda huruvida Landstinget verkar för att det vid 
hälsosamtal, läkarundersökningar och andra lämpliga 
tillfällen undersöks om vårdsökandes symptom kan härledas 
till celiaki.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 
och föreslår att motionen avslås.  
Anna-Carin Magnusson påpekar att hon saknar 
informationen i protokollet från utskottets sammanträde om 
hur samtliga ledamöter har röstat och vill ha denna 
information före landstingstingsstyrelsens sammanträde. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att motionen avslås.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 168 
Dnr 
LJ2012
/1520 

Förslag till verksamhetsplan 2013 med budget 2013-
2014  
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 
Finnvedens samordningsförbund.  
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Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna verksamhetsplan för 2013 med budget för 
2013 och 2014 för Finnvedens samordningsförbund.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 169 
LJ2012 
/1546 

Förslag till verksamhetsplan 2013 med budget 2013-
2014  
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 
Höglandets samordningsförbund.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna verksamhetsplan för 2013 med budget för 
2013 och 2014 för Höglandets samordningsförbund.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 170 
Dnr 
LJ2012
/378  

Organisation- och verksamhetsbidrag till 
organisationer inom funktionshinderområdet 2013 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till organisationer 
inom funktionshinderområdet för år 2013.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 
för år 2013.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 171 
Dnr 
LJ2012
/1590 

Bidrag till folkhälsoområdet 2013 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till organisationer 
inom folkhälsoområdet.  
 
Landstingsstyrelsen behandlar ärendet vid kommande 
sammanträde den 18 december.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 172 
Dnr 
LJ2012
/1621 

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor  
Föreligger förslag till avtal om samverkan för 
hjälpmedelsfrågor.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsfullmäktige 
besluta  
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal om samverkan 
kring hjälpmedelsfrågor.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 173 
Dnr 
LJ2012
/1655 

Förlängning av mandatperioden 2014 
Föreligger förslag om förlängning av mandatperioden 2014 
till och med 2014-12-31.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att landstingsfullmäktiges tidigare beslut om 
landstingsstyrelsens förtida tillträde upphävs,  
 
att förlänga innevarande mandatperiod till och med  
2014-12-31 för samtliga politiska organ.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 174 
Dnr 
LJ2012
/1303 

Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget 
sjukhusapotek 
Föreligger förslag till etablering av eget sjukhusapotek.  
 
Beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att ur 2013 års anslag för oförutsedda utgifter anvisa 4,2 
mnkr för etablering av eget sjukhusapotek. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 175 
Dnr 
LJ2012
/164 

Utredning och införande av vårdval inom specialiserad 
vård, rapport december 2012 
Föreligger rapport avseende införande av vårdval inom 
specialiserad vård. Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar 
information i ärendet. 
Anna-Carin Magnusson (S) yrkar avslag på införandet av 
vårdval inom specialiserad vård. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar 
 
att ställa sig bakom det föreslagna nästa steget i införande 
av vårdval i specialiserad vård.  
 
Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

§ 176 
Dnr 
LJ2012
/1434 

Yttrande över remiss om nya regionala miljömål 
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet av 
Länsstyrelsen att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  
 
Landstinget är positiv till Länsstyrelsens ställningstagande 
avseende nya regionala miljömål. Landstingets planerade 
program för - Hållbar utveckling 2013- 2016 utifrån ett 
miljöperspektiv - utgår från generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, vilket ligger helt i linje med 
Länsstyrelsens förslag att arbeta med generationsmålet, 
miljökvalitetsmål och etappmål samt de mål som 2010 
antogs i länets klimat- och energistrategi.  
 
Landstingsstyrelsen behandlar ärendet vid kommande 
sammanträde den 18 december.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 177 
Dnr 
LJ2012
/1679 

Bidrag till Jönköping Academy 
Föreligger förslag om ett engångsbidrag för 2013 på 250 000 
kronor till Jönköpings Academy.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 
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som ett engångsbidrag för 2013, anvisa 250 000 kronor till 
Jönköping Academy.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen   

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt  

Justeras 

 

Håkan Jansson   
 
 
 
Protokollet är justerat 2012 -12  -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


