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Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  
Håkan Jansson (M), ordförande 
Maria Frisk (KD) 
Rune Backlund (C) 
Esse Petersson (FP), §§ 20-34   
Marcus Eskdahl (S) 
Carina Ödebrink (S)  
 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukhusdirektör 
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör 
Christer Lindholm, utredare § 20 

       

§ 19 Dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 
Önskemål framförs om redovisningar: 

• Stöld av läkemedel – information på 
landstingsstyrelsen. 

• Pensionskapitalet information – information ges på 
kommande planeringsdelegation. 

• Anställningsbegränsning på Ryhov – effekter – 
information idag.  

• Regionala utvecklingsmedel till Regionförbundet – 
information idag. 

§ 20 Information och aktuellt  
Information av landstingsdirektör med flera om: 

• Framtidens högkostnadsskydd – diskussion angående 
hantering av remissvar 

• Bättre för de mest sjuka äldre – samarbete kommun 
och landsting  

• Länsteknikcentrum AB – likvidation – ärende till 
landstingsstyrelsen 2012-02-28 

• Kraftsamling – förstudie inom landstingsgemensam 
service – fördjupar studien inom personal och ekonomi 
samt städverksamhet.  
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Geriatrik och kirurgi pågår, områden inom 
patientsäkerhet under planering. 

• Genomgång av rapport  – Hur möter vi framtiden?– 
Christer Lindholm, föredragande - ärende till 
landstingsstyrelsen 2012-02-28. 

• Regionbildning i Jönköpings län – 
uppdragsbeskrivning och projektorganisation – ärende 
till landstingsstyrelsen 2012-02-28.   

• Information om effekter av anställningsbegränsning på 
Ryhov. Arbetssättet fortsätter.  

§ 21 
Dnr 
LK11-
0046 

Månadsuppföljning 2011 – helår 
I avvaktan på årsredovisning för 2011 föreläggs redovisning 
och beskrivning över verksamhetens måluppfyllelse samt 
finansiellt resultat. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna föreliggande rapport.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 22 
Dnr 
LK11-
0083 

Motion – Hygiensköterskor 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.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 
och föreslår att motionen avslås.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl på återremiss 
för en förnyad beredning. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar på ordförandens fråga att 
ärendet avgörs idag.  
 
Planeringsdelegationen föreslår således landstingsstyrelsen 
besluta  
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att avslå motionen.  
 
Reservation S. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 23 
Dnr 
LK11-
0537 

Motion – Placering efter partitillhörighet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 
Gustafsson SD  
 
att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter 
partitillhörighet i fullmäktigesalen.  
 
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 
Landstingsfullmäktiges presidium har efter fråga från utskottet 
samt efter överläggningar med gruppledarna beslutat föreslå 
att motionen avslås.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen      

§ 24 
Dnr 
LJ2012 
/141 

Familjecentral Värnamo – om- och tillbyggnad Värnamo 
sjukhus 
Föreligger förslag till om- och tillbyggnad vid Värnamo 
sjukhus av en familjecentral, information i ärendet av 
landstingsdirektören.  
 
Esse Petersson yrkar bifall till föreliggande förslag om en 
eventuell ytterligare beredning skulle förhala beslutsprocessen. 
I ovanstående yrkande instämmer Maria Frisk. 
 
Carina Ödebrink och Marcus Eskdahl yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  
 
Ordföranden yrkar på återremiss av ärendet. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar på ordförandens fråga att 
ärendet avgörs idag.  
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Planeringsdelegationen föreslår således landstingsstyrelsen 
besluta  
 
att för etablering av familjecentral i Värnamo genomföra om- 
och tillbyggnad av hus 25, Värnamo sjukhus,  
 
att för investeringen anvisa en preliminär ram på 20 miljoner 
kronor.  
 
Reservation Håkan Jansson. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 25  
Dnr 
LJ2012 
/136 

Systemmätetal/mål 2012 i månadsuppföljning, 
delårsrapporter och årsredovisning  
Landstingets kansli har i uppdrag från landstingsstyrelsen 
uppdragits att ta fram förslag på med vilken periodicitet som 
mätetal/mål ska återrapporteras till styrelsen.  
Föreligger förslag.  
 
Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att fastställa föreliggande styrkort och därmed vilka 
systemmätetal/mål som ska redovisas till landstingsstyrelsen 
månadsvis, i delårsrapporter och i årsredovisning.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 26 
Dnr 
LK11-
0039 

Uppföljning av internkontrollplan 2011 
Föreligger rapport avseende intern kontroll för år 2011.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapport om intern kontroll för år 2011.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 27 
Dnr 
LJ2012 
156 

Intern kontrollplan 2012 
Föreligger förslag till intern kontrollplan för år 2012.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan för 2012.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 28 
Dnr 
LK11-
0436  

Slutredovisning av fastighetsinvesteringar  
Föreligger slutredovisning av fastighetsinvesteringar.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna slutredovisning av fastighetsinvesteringar enligt 
bilagd förteckning,  
 
att ur anslaget för fastighetsinvesteringar anvisa 96 000 kronor 
(ökade avskrivningskostnader) för justering av 
landstingsfastigheters ersättning 2011.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 29 
Dnr 
LK11-
0713 

Stadsstödsutredningens betänkande – SOU 2011:69 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkande.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att avge yttrande i enlighet med förslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 30 
Dnr 
LJ2012 
/63 

Departementspromemorian – Specialist i allmänmedicin 
– en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik 
Landstinget har beretts tillfälle att yttra sig över ovan 
rubricerade promemoria. Efter kontakt med Sveriges 
Kommuner och Landsting föreslås att Landstinget avstår från 
att yttra sig.  
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Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att Landstinget avstår från att yttra sig över promemorian.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 31 
Dnr 
LK11-
0285  

Granskningsrapport – Granskning av 
semesterplaneringen 
Föreligger förslag till yttrande över revisorernas granskning av 
semesterplaneringen.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att till Landstingets revisorer överlämna denna skrivelse som 
svar på de frågor och rekommendationer som ställs med 
anledning av granskning av semesterplanering.  
 
Utdrag: Landstingstingstyrelsen 

§ 32 
Dnr 
LK11-
0286  

Granskningsrapport – Granskning av brand- och 
skalskydd inom landstingets sjukhus  
Föreligger förslag till yttrande över revisorernas granskning av 
brand- och skalskydd inom landstingets sjukhus  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande skrivelse 
som svar på revisorernas granskningsrapport.  
 
Utdrag: Landstingstingstyrelsen 

§ 33 
Dnr 
LJ2012 
/164 

Utredning och förberedelse för införande av vårdval inom 
specialiserad vård  
Föreligger förslag till utredning/förberedelser för införande av 
vårdval inom specialiserad vård.  
 
Marcus Eskdahl och Carina Ödebrink yrkar avslag till 
föreliggande förslag.  
 
Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag.  
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Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att planeringsdelegationen beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag  
 
att uppdra till Landstingets kansli att ta fram en modell och 
förbereda införande av vårdval i specialiserad sjukvård i 
enlighet med förslaget.  
 
Reservation S.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 34 Regionförbundet – ekonomiska medel  
I budget för 2012 redovisas att behovet av stöd till 
utvecklingsprojekt inte varit i nivå med de medel som 
Landstinget fram till och med 2011 överfört till 
Regionförbundet. Då det finns betydande medel ackumulerade 
som inte disponerats har fullmäktige inte funnit skäl att för 
2012 tillföra ytterligare medel.  
 
Detta innebär inte att Landstinget lägger något sparkrav på 
utvecklingsinsatser utan det handlar om en bedömning att 
tillräckliga medel för 2012 års utvecklingsinsatser finns inom 
Regionförbundet.  
 
Regionförbundet önskar bekräftelse (någon form av 
konfirmation) på att medel för 2012 och 2013 kommer att 
tillföras. 
 
Planeringsdelegationen beslutar att till dagens protokoll göra 
en anteckning kring fortsatt hantering av regionala 
utvecklingsmedel till Regionförbundet   
 
Protokollsanteckning lyder enligt följande: 
"För 2013 och 2014 kommer Landstinget att, i enlighet med 
tidigare överenskommelse, tillföra Regionförbundet regionala 
utvecklingsmedel. 
 
För stöd till kulturprojekt som hanteras av Landstinget som 
bärare av kulturportföljen i regionen sänks bidragsnivån med 1 
mkr från det tidigare beloppet. 
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För att genomföra de utvecklingsprojekt som Regionförbundet 
bedömer som viktiga för regionens utveckling kommer 
Landstinget att tillföra Regionförbundet upp till 7,5 mkr 
vardera åren 2013 och 2014. 
 Om Regionförbundet inte använder hela beloppet för 
utvecklingsprojekt 2013, utbetalas under 2014 
mellanskillnaden upp till 7,5 miljoner kronor." 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar  
 
att godkänna dagens information samt,   
 
att till Regionförbundet översända ovanstående  
protokollsanteckning.  
 
Utdrag: Regionförbundet   

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  
Ordförande  

 
 

 
 

 
 


