
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen § 52-61 

Tid: 2012-04-17, 09:00-11:45 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Rune Backlund (C) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Marcus Eskdahl (S) 

  

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Kristina Winberg (SD) § 53 

Inga Jonasson (V) § 53 

Ulf Granath, projektledare KomHem § 53 

Marianne Lillieberg, projektgrupp KomHem § 53 

Margareta Lindahl, projektgrupp KomHem § 53 

Ulrika Stefansson, projektgrupp KomHem § 53 

 

  

§52 Dagordning 
Förslaget till dagordning fastställs. 

§53 Information och aktuellt 

 Projektgruppen för KomHem informerar om 

förslaget till avtal mellan Landstinget och 

Kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av 

skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt 

boende.  

Landstingsdirektören informerar om: 

 Månadsrapport 

 Boken om Spira 

 Delegationsordning  
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§54 

 

Dnr 
LJ2012

/164 

Utredning och införande av vårdval inom specialiserad 

vård 
Utifrån ett uppdrag i budget 2012 har ett förslag till 

inriktning och uppdrag för att införa vårdval inom den 

specialiserade vården tagits fram.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Anna-Carin Magnusson 

att socialdemokraterna inte deltar i dagens beslut.  

 

Beslut 

Planeringsgruppen föreslår att landstingsstyrelsen godkänner 

inriktning och uppdragsbeskrivning för den specialiserade 

vården.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

 

§55 
 

Dnr 

LJ2012

/424 

 

Ombyggnation omklädningsrum Värnamo sjukhus 

Under pågående ombyggnad av vårdavdelningar på 

Värnamo sjukhus finns behov av ombyggnation av 

omklädningsrum enligt investeringsförslag.  

 

Beslut:  

Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

beslutar 

 

att för ombyggnation av lokaler för omklädningsrum på 

Värnamo sjukhus anvisa en preliminär utgiftsram på 3,2 

miljoner kronor. 

 

att finansiering sker ur ofördelad investeringsram 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§56 
 

 

Dnr  

LJ2012

/260 

Remissyttrande angående bestämmelserna om 

kommuner och landstings högskoleutbildning 

U2012/1523/UH 
Ett förslag till yttrande över promemorian om kommuner 

och landstings högskoleutbildning har tagits fram.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen förslår att landstingsstyrelsen 

beslutar 

 

att yttra sig enligt förslag till Utbildningsdepartementet. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§57 
 

Dnr  

LJ2012

/97 

Remissyttrande angående landstings, regioners och 

kommuners samarbete inom eHälsoområdet  
Ett förslag till yttrande över förslaget till handlingsplan för 

samarbete inom eHälsoområdet 2013-2018 har tagits fram. 

 

Beslut 

Planeringsgruppen föreslår att landstingsstyrelsen beslutar 

 

att yttra sig enligt förslag till Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§58 

Dnr 

LJ2012

/0357 

Granskning av styrningen av vården för de mest sjuka 

äldre (multisjuka) - förslag till yttrande.  
Landstingets revisorer har granskat styrningen av vården för 

de mest sjuka äldre (multisjuka). Med anledning av 

granskningen har ett antal frågor ställts till 

landstingsstyrelsen vilka besvaras i förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen yttrar 

sig enligt förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§59 

 

Dnr  

LJ2012

/0358 

 

Granskning av styrningen av vård på lika villkor, 

förstudie 
Landstingets revisorer har genomfört en förstudie av 

styrningen av vård på lika villkor.  

Med anledningen av förstudien har ett antal frågor ställts till 

landstingsstyrelsen som besvaras i ett förslag till yttrande. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen yttrar 

sig enligt förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§60 

 
Dnr 

LK11-

0083 

Återremiss motion – Hygiensjuksköterskor i förskolan 
 I en motion till landstingsfullmäktige från Ann-Kristin 

Göransson, S föreslås landstingsfullmäktige besluta  

 

att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 

hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 

smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.  

Landstingsfullmäktige behandlade ärendet 2012-03-13 och 

beslutade att motionen återremitteras med följande motivering:  

 

Motionssvaret ska kompletteras med synpunkter från 

kommunerna. Motionen tar dessutom upp frågan om 

arbetslinjen när en minskning av infektioner sker på 

förskolorna. Hur detta påverkar samhällsekonomin. I svaret på 

motionen finns inte detta behandlat. 

 

Beslut: 

 

Placeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

återremitterar ärendet till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Höglandet för beredning enligt fullmäktiges motivering.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§61 Införandet av läsplattor för distribution och läsning av 

politiska handlingar 
Ett förslag till implementering av digitalt distribuerade 

handlingar till läsplatta för landstingsstyrelsens 

sammanträden har tagits fram.  

 

Vid ärendets beredning beslutas om fortsatt beredning av 

ärendet inför landstingsstyrelsens beslut.   

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 


