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PROTOKOLL 1(14) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 

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  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Ivana Abrahamsson, miljöchef, § 64 

Lena Bohman-Hjelmstedt, sekreterare APU, §  64 

Bruno Larsson, överläkare urologi, § 64 

 

Följande ledamöter deltar från Patientnämnden, § 63 

Ragnwald Ahlnér, ordförande  

Mari Karlsson 

Jeanette Byskén-Henriksson, sekreterare  

 

Följande ledamöter deltar från Allmänpolitiska utskottet, § 64 

Tommy Bernevång-Forsberg, ordförande  

Per Hansson 

Kjell Ekelund 

Mikael Ekvall 

Eva Eliasson 

Annika Hansson  

Maria Hörnsten 

Anders Gustafsson (SD) 

Kerstin Klasson 

Erik Lagärde  

Per-Olov Norlander 

Urban Persson  

Anders Gustafsson (M) 

Rigo Fredriksson  

  

Martin Hytting, gruppledare (M), § 64 

Inga Jonasson, gruppledare (V), § 64 

Kristina Winberg, gruppledare (SD), § 64 
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§ 62 Dagordning  

Förslag till dagordning fastställs med tillägg av ärende 

avseende Länstrafiken – investeringsbudget för 2012.  

§ 63 Överläggningar med Patientnämnden  
Överläggningar i aktuella frågor med Patientnämnden. 

§ 64 Hållbar utveckling – information  
Information kring program för Hållbar utveckling. Vid 

informationen medverkar även Allmänpolitiska utskottets 

presidium samt övriga gruppledare.   

§ 65 Information kring urologiverksamheten  

Överläkare Bruno Larsson informerar om 

urologiverksamheten i länet.  

§ 66 

Dnr 

LJ2012 

/616 

Delårsrapport 1 – 2012 

Föreligger delårsrapport för 2012.  

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 

12 juni.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 67 

Dnr 

LK11- 

0450 

Motion – Bra Liv – En primärvårdsorganisation i 

utveckling 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  

Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl 

Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 

 

att landstingsfullmäktige ger uppdrag till landstingsstyrelsen 

att tydliggöra Bra livs gemensamma uppdrag för den bästa 

primärvården i länet. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson bifall 

till motion.  
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Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 68 

Dnr 

LK11-

0106 

Motion – Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet: 

 

att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 

granskning av den psykiatriska öppenvården, 

 

att granskningen även omfattar primärvårdens psykosociala 

team, 

 

att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, med 

förslag på de åtgärder och resurser till öppenvårdspsykiatrin 

som den fördjupade granskningen visar att det finns behov av.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 69 

Dnr 

LK11-

0521 

Motion – Kompetensutveckling och samarbete inom 

rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på 

yrkesspecifika frågor  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

 

att Landstinget i samråd med de olika professionernas 

företrädare tar fram modeller och former för hur 

kompetensutveckling och samordning av yrkesspecifika 

frågor skall organiseras i länet, allt i syfte att erbjuda en 
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jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen,  

 

att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges möjligheter 

att delta.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson bifall 

till motionens första att-sats samt att den andra att-satsen är 

besvarad.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 70 

Dnr 

LK11-

0306  

Motion – Landstingets ska bli en mönsterarbetsplats  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus 

Eskdahl, Ann-Kristine Göransson, Socialdemokraterna: 

 

att Landstinget stimulerar verksamheten och dess 

förvaltningar för att skapa mönsterarbetsplatser tillsammans 

med de fackliga organisationerna.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl på återremiss 

med följande motivering – att det behöver göras en 

komplettering med fackliga företrädares synpunkter.  

 

Beslut 

På ordförandes fråga om motionen ska behandlas idag eller 

återremitteras så beslutar planeringsdelegationen föreslå 

landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen återremitteras för en förnyad beredning enligt 

motivering.  
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Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 71 

Dnr 

LK11-

0322 

Motion – Vegetarisk veckodag 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

 

att en vegetarisk veckodag införs i alla Landstingets 

verksamheter där mat serveras.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen avslås.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 72 

Dnr 

LK11-

0336 

Motion – Vilka resvanor har de landstingsanställda i 

Jönköpings län 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, 

Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet:  

att en resvaneundersökning avseende de anställda i 

Landstinget i Jönköpings läns arbetsresor genomförs, 

analyseras och redovisas,  

 

att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och 

redovisas.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

att motionen är besvarad. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 73 

Dnr 

LK11-

0543 

Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings 

län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och 

sjukvård i ordinärt boende 
Föreligger avtalsförslag utifrån avsiktsförklaringen från 

Landstinget och kommunerna i Jönköpings län att vid 

årsskiftet överföra hemsjukvården från Landstinget till 

kommunerna.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att fastställa avtal mellan Landstinget och kommunerna i 

Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- 

och sjukvård i ordinärt boende.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 74 

Dnr 

LJ2012 

/646 

Årsredovisning 2011 – Regionförbundet – ansvarsfrihet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 

från Regionförbundet.  

 

Följande ledamöter anger jäv och deltar således ej i beslutet: 

Maria Frisk, Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda 

ledamöterna i dess organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011,  

 

att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning 

till handlingarna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 75 

Dnr 

LJ2012/

574 

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 
Föreligger revisionsberättelse för Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden.  

 

Följande ledamöter anger jäv och deltar ej således i beslutet: 

Maria Frisk och Marcus Eskdahl.  



 

PROTOKOLL 7(14) 

      

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

 Sign 

 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 76 

Dnr 

LJ2012 

/560 

Årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens 

samordningsförbund 
Föreligger årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens 

samordningsförbund. 

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 77 

Dnr 

LJ2012/

581 

Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund 

Föreligger årsberättelse och revisionsberättelse för Höglandets 

samordningsförbund. 

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 78 

Dnr 

LJ2012 

/563 

GreenCharge Sydost – ett framtidens projekt i 

samverkan för grönare transporter  
Landstinget har erhållit en inbjudan att i samverkan med andra 

aktörer deltaga i ovan rubricerade projekt för grönare 

transporter.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl bifall till 

föreliggande förslag.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för medverkan i projektet GreenCharge Sydost avsätta  

25 000 kronor per år under 2012-2014, där medel för 2012 tas 

ur landstingsstyrelsens medel för oförutsett och att för de 

nästkommande åren beaktas i budgetarbetet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 79 

Dnr 

LJ2012/

688 

Översyn arbetsordning  
En revidering av fullmäktiges arbetsordning har gjorts där 

landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och 

ansvarsfördelning har lyfts ur. 

 

Vid ärendets behandling diskuteras hanteringen av ersättare i 

patientnämnden, om de ska närvara vid nämndens 

sammanträden kontinuerligt. Landstingsdirektören ges i 

uppdrag till landstingsstyrelsen göra en översyn kring hur man 

hanterar detta i övriga landsting.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna reviderad arbetsordning för 

landstingsfullmäktige i Jönköpings län.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

§ 80 

Dnr 

LJ2012/

689 

Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och 

ansvarsfördelning  
En revidering av landstingsstyrelsens 

delegationsbestämmelser och ansvarsfördelning har gjorts. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna reviderad delegationsbestämmelser och 

ansvarsfördelning för landstingsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   
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§ 81 Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för lunch mellan kl. 12:10-13:00. 

§ 82 

Dnr 

LJ2012/

668 

Rätt att teckna avtal – revidering  
Revidering av gjorts av riktlinjer för Rätt att teckna avtal. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande riktlinjer för – Rätt att teckna avtal.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 83 

Dnr 

LJ2012 

/188 

Regionbildning i Jönköpings län – processtöd 
Regionbildningskommittén föreslår att man engagerar ett 

särskilt processtöd som kan vara behjälplig inför 

regionbildningen. Processtödet förutsätts i första hand gälla 

till kommittén redovisar sitt förslag i juni 2013.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att landstingsstyrelsen respektive regionstyrelsen vardera 

finansierar 250 000 kronor för processtöd,  

 

att finansiering sker ur anslaget för oförutsedda utgifter,  

 

att landstingsstyrelsen svarar för visstidsanställning.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 84 

Dnr 

LJ2012/

182 

Avyttring av ambulanser 

Tekniska delegationen har i skrivelse till landstingsstyrelsen 

föreslagit 

 

att man erbjuder uttjänta ambulanser till Landstingets 

vänorter eller biståndsorganisationer med juridiskt säte i 

Jönköpings län,  

 

att tekniska delegationen får i uppdrag att fördela aktuella 

ambulanser utifrån inkomna önskemål,  

 



 

PROTOKOLL 10(14) 

      

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

 Sign 

 

 

att om intresse saknas sälja bilarna vidare enligt nuvarande 

modell.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att tekniska delegationen vid avyttring av ambulanser prövar 

om dessa ska erbjudas till biståndsorganisationer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 85 

Dnr 

LJ2012/

439 

Yttrande över promemorian – Patientrörlighet i EU – 

förslag till ny lag – DS2012:6 
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade promemoria.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Maria Frisk på återremittering 

och justering av yttrandet som ligger i linje med det yttrande 

som SKL tar fram.  

 

Ärendet behandlas på landstingsstyrelsens sammanträde  

2012-06-12.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 86 

Dnr 

LJ2012/

338 

Yttrande över Högskoleverkets rapport – En ny 

psykoterapeutexamen – 2011:20R  
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade rapport.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 87 

Dnr 

LJ2012-

518 

Projektavstämning kulturhuset Spira – granskning av 

projekt  
Landstingets revisorer har genomfört en granskning kring 

ovanstående rubricerade projekt. Föreligger rapport.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att notera granskningsrapporten och lägga densamma till 

handlingarna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 88 

Dnr 

LK11-

0551 

Granskning av Landstingets budgetprocess  

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av 

Landstingets budgetprocess.   

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 

skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport kring 

budgetprocessen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 89 

Dnr 

LJ2012/

684 

Premier till vård- och omsorgsprogrammet 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har i skrivelse till 

landstingsstyrelsen föreslagit att en översyn behöver göras 

kring utdelning av premier till vård- och omsorgsprogrammet.  

Föreligger förslag till riktlinjer.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att fastställa föreslagna riktlinjer för utdelning av 

premier/stipendier.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 90 

Dnr 

LJ2012/

661 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Föreligger redovisning av icke slutbehandlade motioner.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner 

till landstingsfullmäktige.  
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Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 91 

Dnr 

LJ2012/

690 

Medarbetarpolicy 

Föreligger förslag till medarbetarpolicy i Landstinget.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till medarbetarpolicy.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 92 

Dnr 

LJ2012/

719 

Onkologi – investeringsbehov för utbyggnad  

Föreligger förslag till att bygga två nya bunkar och investera i 

tre nya acceleratorer för strålbehandlingsverksamhet med 

linjeacceleratorer.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Rune Backlund bifall till 

föreliggande förslag.  

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

att anvisa 61,2 miljoner kronor för byggnation av två bunkrar 

för strålbehandlingsverksamhet med linjeacceleratorer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 93 

Dnr 

LJ2012 

692 

Resursförstärkning inom onkologi, barn- och kvinno-

hälsovård 
Föreligger förslag till resursförstärkning inom ovan 

rubricerade verksamhetsområden.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att Jönköpings sjukvårdsområde tillförs 8 miljoner kronor 

(onkologi 6,7 mnkr, barnhälsovård 0,7 mnkr, kvinnohälsovård  

0,6 mnkr) 
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att Höglandets sjukvårdsområde tillförs 0,5 miljoner kronor  

(barnhälsovård 0,4 mnkr, kvinnohälsovård 0,1 mnkr),  

 

att finansiering sker ur landstingsstyrelsens ram för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 94 

Dnr 

LJ2012/

724 

Länstrafiken – investeringsbudget 2012 

Länstrafiken är sedan 2012-01-01 en förvaltning inom 

Landstinget. Vid integration med Landstinget och vid 

fastställande av förvaltningsbudget har dock inte någon 

investeringsbudget redovisats och därmed heller inte 

godkänts. Föreligger nu förslag till investeringsbudget för 

2012.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna Länstrafikens investeringsbudget för 2012.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 95 Bolagsstämma Transitio 

AB Transitio har den 12 juni 2012 bolagsstämma.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att utse Karleric Andersson till att företräda Landstinget vid 

denna bolagsstämman.  

 

Utdrag: Berörd 

§ 96 Frågor vid dagens sammanträde  
Följande frågor har ställts och besvarats vid dagens 

sammanträde: 

 Distriktssköterskemottagningarna på  

 Förändringar för rehab-klinikens personal i Nässjö 

 Försenad start av köket i Eksjö – svar via mail till 

samtliga ledamöter att detta kör igång som planerat.  

 Rekrytering av operationssköterskor till Jönköping? 

 Grön rehabilitering   
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Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


