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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 98-104 

Tid: 2013-08-13, kl 09:00-11:00 

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 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

§ 98 Inledning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat. 

Tillägg till dagens ärendelista är följande:  

 Inför regionbildning 

 Ledamöter till etikprövningsnämnden 

 

Frågor från oppositionen avseende  

 Åldersgräns på rehab 

 Upplägg för kiropraktorer  

 Löner för chefer 

 Ungdomspraktikplatser 

§ 99 Information 
Följande information ges av landstingsdirektör:  

 Verksamheten sommaren 2013. Återkommer med 

mer information på landstingsstyrelsen  

 Deltagande i Almedalsveckan 

 Verksamhetsbeskrivning SIQ 

 

Följande information ges av hälso- och sjukvårdsdirektör:  

 Tillgänglighet  

 Översyn av ambulansverksamheten och 

akutmottagningen Ryhov. Återkommer med mer 

information vid landstingsstyrelsen   

 Återkoppling kring uppdraget avseende ACG. Klart 

med en extern och oberoende expert för att granska 

effekterna av ersättningsmodellen. 
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Följande punkter återkommer vid kommande PD:  

 Åldersgräns på rehab 

 Upplägg för kiropraktorer  

 Löner för chefer 

 

Följande punkter redovisas vid landstingsstyrelsen 

sammanträde:  

 Ungdomspraktikplatser 

 BVC – Forserum 

§ 100 

Dnr 

LJ2013 

/108 

Granskning av Landstingets styrning av 

läkemedelsförskrivning  
Föreligger granskningsrapport av Landstingets styrning av 

läkemedelsförskrivningen. Inför sammanträdet har ett nytt 

förslag till yttrandet skickats ut som redovisas av hälso- och 

sjukvårdsdirektören.  

 

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde 

2013-08-20.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 101 

Dnr 

LJ2013

/109 

Granskning av styrning och dimensionering av antalet 

vårdplatser  
Föreligger granskningsrapport av Landstingets styrning av 

läkemedelsförskrivningen. Inför sammanträdet har ett nytt 

förslag till yttrandet skickats ut som redovisas av hälso- och 

sjukvårdsdirektören. Vid sammanträdet görs en justering av  

yttrandet avseende utlokalisering av patienter.  

 

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde 

2013-08-20. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 102 

Dnr 

LJ2013 

/977 

Promemorian – En samlad organisation på det 

funktionshinderspolitiska området – Ds 2013:40 
Föreligger förslag till yttrande avseende ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
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att godkänna yttrandet som svar till Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 103 

Dnr 

LJ2013 

/266 

Inför regionbildning  

Diskussion avseende bildande av arbetsgrupp samt 

uppdragsbeskrivning för densamma.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att ärendet avseende bildande av arbetsgrupp samt 

uppdragsbeskrivning behandlas vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 20 augusti,  

 

att samtliga gruppledare kallas till en överläggning den 19 

augusti kl 08:00 i ärendet samt,  

 

att mötesanteckningar från överläggningar mellan länets 

kommuner och Landstinget den 20 juni efterlyses.  

 

§ 104 

Dnr 

LJ2013

/947 

Anmodan att föreslå nya ledamöter till Regionala 

etikprövningsnämnden i Linköping 
Föreligger skrivelse från Landstinget Östergötland avseende 

intresseanmälan av ledamöter som vill medverka i 

etikprövningsnämnden.  

 

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde 

2013-08-20.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


