
 

 Sign 

 

  

PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 97-106 

Tid: 2012-08-14, kl 09:00-11:20 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Helena Stålhammar (C) ersätter Rune Backlund 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

§ 97 Dagordning  
Förslag till dagordning fastställs. 

 

Följande frågor ställs av oppositionen: 

 Antal läkare med anställning på Art Clinic  

 Sommarsituationen 

 Ansvarsfråga i samband med anställning av tidigare 

patient inom dialysverksamhet. 

 

Sommaren kommer upp under månadsuppföljning samt vid 

nästa landstingsstyrelse. Svaren på övriga frågor kommer att 

kompletteras efter kontakt med Jönköpings sjukvårdsområde. 

§ 98 Månadsuppföljning – ekonomi  

Information av ekonomidirektör. 

§ 99 Månadsuppföljning tillgänglighet m m 
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör kring 

tillgänglighet samt följande:  

 Redovisning av remisser för neuropsykiatriska 

utredningar i Jönköping och Eksjö. En mer 

omfattande kartläggning kommer att ske kring 

väntetider inom detta området 

 Utbrott och vidtagna åtgärder avseende VRE på 

länssjukhuset Ryhov  

 Nytt läkemedel för malignt melanom  

 Anmälningar Socialstyrelsen avseende Nässjö 

Läkarhus samt verksamheten på jourcentralen Eksjö 
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 Nya lokaler för psykiatrin Ryhov p g a stängning med 

anledning av arbetsmiljöförhållanden 

 1177, som kommer som ärende tillnästa PD. 

§ 100 

Dnr 

LJ2012 

/896 

Skrivelse från Allmänpolitiska utskottet  
Föreligger skrivelse från Allmänpolitiska utskottet angående 

deltagande i SKL:s demokratiprojekt ”Utveckling av 

styrsystem med medborgardialog”. 

 

Vid ärendets behandling diskuteras kostnader för 

projektanställd samt overheadkostnader. Vid behandling av 

ärendet i landstingsstyrelsen den 21 augusti kompletteras med 

ekonomiskt underlag avseende kostnader.   

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen    

§ 101 

Dnr 

LJ2012 

/875 

Försäljning av fastigheten Riddersberg 1:11 

Föreligger handling avseende försäljning av Riddersberg 1:11. 

 

Vid ärendets behandling ställs frågor om taxeringsvärde m m.  

Information om detta skickas till planeringsdelegationens 

ledamöter.  

 

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 

21 augusti.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 102 

Dnr 

LJ2012 

/778 

Revision av stiftelser  

Föreligger handling avseende revision av stiftelser 2011.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för stiftelser med krav på årsredovisning till länsstyrelsen 

överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 

samt,  

 

att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets 

stiftelseförvaltning till handlingarna. 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 103 

Dnr 

LJ2012 

/733 

Betänkandet – Upphandlingsstödets framtid – SOU 

2012:32 
Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade 

betänkande.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att de 

återkommer med förslag i ärendet vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 21 augusti.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.   

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 104 

Dnr 

LJ2012 

/677 

Betänkandet – Vital kommunal demokrati – SOU 

2012:30  
Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade 

betänkande. Allmänpolitiska utskottet har i föreliggande 

handling lämnat förslag till yttrande.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på att 

hela andra stycket under punkt 2 som innefattar synpunkter på 

majoritetsstyre, samt synpunkter på mindre fullmäktige-

församlingar i kommuner stryks. 

 

I yrkandet om strykning av text avseende mindre 

fullmäktigeförsamlingar i kommuner instämmer ordföranden.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta i enlighet med föreliggande förslag med strykning av 

text avseende mindre fullmäktigeförsamlingar i kommuner.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 105 

Dnr 

LJ2012 

/817, 

/818, 

/819  

Betänkandet – Gör det enklare – SOU 2012:33 

DS 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny 

effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och 

socialtjänst 

DS 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård 

och apotek 

Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade 

promemorior.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att de 

återkommer med förslag i ärendet vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 21 augusti.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.   

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 106 

Dnr 

LK11-

0553 

Granskning av föreningsbidrag  
Landstingets revisorer har i skrivelse 2012-03-19 redovisat 

granskning av föreningsbidrag.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 

skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport kring 

föreningsbidrag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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Vid protokollet  

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


