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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 134-138 

Tid: 2013-10-01 09:00-11:45 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Rune Backlund (C) 

Marcus Eskdahl (S) 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Lena Skaring-Thorsén (FP) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Peter Iveroth, smittskyddsläkare § 134 

  

§134  Informationsärenden  

 Smittskyddsläkare Peter Iveroth informerar om idéer 

för ett sprutbytesprogram i pilotform. 

Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram 

underlag för politisk behandling.  

 

 Landstingsdirektören informerar om studiebesök 

Singapore och Veneto-regionen, samt att 

beslutsunderlag för regionbildning delats till 

landstingsstyrelsen. 

 

Information om kiropraktorer och naprapater, samt kostnad 

för journalkopior efterfrågas.  

§135  
LJ2013

/425 

Budget 2014 och flerårsplan 
Genomgång och diskussion av förslag till systemmätetal 

hälso- och sjukvård i budget 2014. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§136 g 

LJ2013

/628 

Delårsrapport 2: 2013 
Genomgång och diskussion av delårsrapport 2: 201. Några 

förtydliganden ska göras. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§137 f

Dnr 

LJ2013

/1174 

 

Länsgemensam urologisk verksamhet 

Syfte med verksamhetsförändringen är att skapa en 

sammanhållen vårdverksamhet i länet för patienter med 

urologiska vårdbehov.  

 

Den förändring som föreslås är att ansvarig verksamhetschef 

utöver läkaransvar ges ansvar för vårdpersonal inom 

urologisk vård för en sammanhållen vårdverksamhet i länet 

from 2014-01-01.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår att Landstingsstyrelsen 

beslutar  

 

att ge Landstingets kansli i uppdrag att bilda en 

länsgemensam urologisk klinik från och med 2014-01-01. 

Rapport ska lämnas till Landstingsstyrelsen i december 

2013. 

 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 138 

Dnr 

LJ2013

/1330 

Gratifikation till disputerade – ändring av regelverk 
Ett förslag till ändringar i tidigare handläggningsordning och 

regelverk finns för beslut.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår att Landstingsstyrelsen 

beslutar 

 

att godkänna föreslagna ändringar i handläggningsordning 

och regelverk för gratifikation i samband med disputation.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§138  Övriga frågor 
Landstingsrevisionen har granskat IT-säkerheten i 

Landstinget i Jönköpings län och lämnat en 

granskningsrapport, samt beslutat att sekretessbelägga 

bilagan.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar, att liksom revisionen, 

sekretessbelägga bilagan till granskningsrapporten.   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


