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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 121-140 

Tid: 2012-10-02, kl 09:00-11:25 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Rune Backlund  (C) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

 

Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör, §§ 121-122 

Anders Pansell (KD), §§ 121-122 

Rolf Persson, Regionförbundet Jönköping, §§ 121-122  

Marléne Ockander, Regionförbundet Jönköping, §§ 121-122   

§ 121 Dagordning 
Dagordning fastställs med tillägg av följande ärende: 

 

 Skandionkliniken för avancerad strålbehandling  

§ 122 Regional utvecklingsstrategi – RUS  
Information om arbetsprocessen med regional 

utvecklingsstrategi av regiondirektör Rolf Persson och 

ansvarig handläggare Marléne Ockander, Regionförbundet.  

§ 123 Aktuell information  
Information av landstingsdirektör om följande: 

 Skandionkliniken  

 Flytt av geriatrisk vårdavdelning, Nässjö till Eksjö  

planerad till den 1 november 

 Antibiotikakampanj, återkoppling kring finansiering 

efterfrågas 

§ 124 

Dnr 

LJ2012 

/106 

Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 
Majoriteten presenterar sitt budgetförslag vid 

planeringsdelegationens sammanträde den 16 oktober. S 

presenterar sitt förslag 6 november. 
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§ 125 

Dnr 

LJ2012

/616 

Delårsrapport 2 – 2012 
Föreligger delårsrapport 2 för 2012.  

Genomgång och redovisning av delårsrapporten kommer att 

ske vid landstingsstyrelsen den 16 oktober.  

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 126 

Dnr 

LJ2012

/82 

1177 och ett gemensamt kundcenter, patientens 

direktkanal och patientnämnden 
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 11 september 

gavs information i ärendet utifrån skrivelse daterad  

2012-08-22. Föreligger vid dagens sammanträde en 

skrivelse som komplettering i ärendet daterad 2012-09-25.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar att skrivelserna föreläggs 

landstingsstyrelsen den 16 oktober för beslut.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 127 

Dnr 

LJ2012

/1254 

Onkogenetisk verksamhet – etablering  
Föreligger förslag för etablering av onkogenetisk 

verksamhet på Länssjukhuset Ryhov. 

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att etablera onkogenetisk mottagningsverksamhet vid 

onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov till en årlig 

kostnad av 1 300 000 kronor,  

 

att medel för 2012 års verksamhet 400 000 kronor anvisas 

ur anslaget för verksamhetsutökningar inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 128 

Dnr 

LJ2012

/1255 

Specialiserad palliativ vård – utökad verksamhet  
Föreligger förslag för utökning av den palliativa 

verksamheten.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna en utökad palliativ verksamhet till en årlig 

kostnad på 7 500 000 kronor med fördelning som här 

redovisas,  

 

att kostnaden för 2012 på 1 875 000 kronor anvisas ur 

anslaget för verksamhetsutökningar inom hälso- och 

sjukvård.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 129 

Dnr  

LJ2012

/1260 

Mansrådgivning – permanent verksamhet  
Mansrådgivning i Jönköping startade 2010-10-01 som ett 

samverkansprojekt mellan Landstinget och Jönköping, 

Habo och Mullsjö kommuner.  

 

Föreligger nu förslag till permanent etablering av 

mansrådgivning.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna etablering av mansrådgivning till en årlig 

kostnad på 800 000 kronor,  

 

att för 2012 års verksamhet ur landstingsstyrelsens anslag 

för oförutsedda utgifter anvisa 200 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 130 

Dnr 

LJ2012 

/1303 

Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget 
sjukhusapotek 
Avregleringen av apoteksmarknaden i november 2011 

medförde att även landstingens läkemedelsförsörjning ska 

upphandlas.  
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Föreligger förslag till att läkemedelsförsörjningen till 

vårdens enheter sker via eget sjukhusapotek. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna påbörjat arbete med inriktning att 

läkemedelsförsörjningen till vårdens enheter ska ske via ett 

sjukhusapotek i egen regi,  

 

att beskrivning och kostnadsberäkning ska presenteras före 

årsskiftet 2012-2013.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 131 

Dnr 

LJ2012

/1321 

Kulturhuset Spira – markreservation  
Föreligger skrivelse avseende förlängning av den 

markreservation som gjordes i samband med byggnationen 

av kulturhuset Spira. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att hos Jönköpings kommun hemställa att Landstingets rätt 

till reserverad mark inom Kålgården 1:1 förlängs till  

2014-12-31. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 132 

Dnr 

LJ2012 

1319 

Kraftsamling – budget för specifika uppdrag 
Föreligger skrivelse om budgetmedel för projekt inom 

ramen för Kraftsamling. Vid ärendets behandling ges 

information av landstingsdirektören som också får i 

uppdrag att förtydliga skrivelsen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att ur ramen för oförutsedda utgifter anvisa 850 000 kronor 

avseende beräknade kostnader 2012 för redovisade projekt 

samt att resterande medel anvisas i 2013 års budget.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 133 

Dnr 

LJ2012

/1311 

Arbetsordning för landstingsfullmäktige – förslag till 
ändring 
Föreligger förslag om tillägg i arbetsordningen avseende en 

reglering av utskottens möjligheter till studieresor 

utomlands till en gång per mandatperiod.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att tillstyrka tillägg i arbetsordningen som reglerar 

utskottens möjlighet till studieresor utomlands till en gång 

per mandatperiod.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 134 

Dnr 

LJ2012

/1312 

Arvodesregler för förtroendevalda – förslag till ändring  
Föreligger förslag till ändring av arvoden till gruppledarna 

för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna så 

att dessa når upp till den 40 % spärr som krävs för att få ta 

del av aktuella pensions- och försäkringsförmåner som 

finns i Landstinget för förtroendevalda.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Kristdemokraterna genom 

Maria Frisk avslag på förändring av arvodesreglerna av 

principiella skäl att man inte ändrar dessa under pågående 

mandatperiod.  

 

Rune Backlund, Anna-Carin Magnusson och ordföranden 

bifaller föreliggande förslag.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att tillstyrka föreslagen förändring av arvoden för 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att 

gälla från och med 2013-01-01.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 135 

Dnr 

LJ2012

/1313 

Sammanträdesplan för 2013 
Föreligger förslag till sammanträdesplan för år 2013 

 

Beslut  

Planeringsdelegationen beslutar 

 

att tillstyrka föreliggande förslag till sammanträdesplan för 

år 2013. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 136 

Dnr 

LJ2012 

/962 

Regionförbundet – Verksamhetsplan och budget 2013 
Föreligger verksamhetsplan och budget för 

Regionförbundet.  

 

Vid ärendets behandling framförs synpunkter på skrivning i 

verksamhetsplanen, sidan 29, sjätte stycket avseende att ett 

balanserat resultat ska uppnås för 2013.  

 

Beslut 

Med ovanstående synpunkt föreslår planeringsdelegationen 

landstingsstyrelsen besluta  

 

att Regionförbundets verksamhetsplan och budget för 2013 

tillstyrks.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 137 

Dnr 

LJ2012

/985 

Remiss – Promemoria om Grundskole- och 
gymnasieutbildning för elever med autism och 
autismliknande tillstånd vid Dammdalsskolan  
Landstinget i Jönköpings län har av 

Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över 

ovan rubricerade promemoria.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att till Utbildningsdepartementet meddela att Landstinget 

avstår från att yttra sig.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 138 

Dnr 

LJ2012

/988 

Remiss – Promemoria om utökad undervisningstid i 
matematik  
Landstinget i Jönköpings län har av 

Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över 

ovan rubricerade promemoria.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att till Utbildningsdepartementet meddela att Landstinget 

avstår från att yttra sig.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 139 

Dnr 

LJ2012

/1199 

Remiss – Ett samhälle för alla – program för 
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun -  
Ks/2011:271  
Landstinget i Jönköpings län har av Jönköpings kommun 

beretts tillfälle att lämna synpunkter över rubricerade 

remiss.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

kommunstyrelsen i Jönköpings kommun.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 140 

Dnr 

LJ2012

/1254 

Skandionkliniken för avancerad strålbehandling  
Föreligger samarbetsavtal avseende vård vid 

Skandionkliniken.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande samarbetsavtal om vård vid 

Skandionkliniken.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


