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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 139-149 

Tid: 2013-10-15 09:00-10:50 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Rune Backlund (C) 

Lena Skaring Thorsén 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Mattias Olsson, finanschef § 139-140  

§ 139 Inledning 

Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat. 

Till dagens ärendelista görs ett tillägg avseende information 

SmartPak Sverige AB.  

Budget 2014 och flerårsplan behandlas som sista ärende.   

§ 140 Information om förslag till finanspolicy 
Information och genomgång av finanschef avseende förslag 

till ny policy. Underlag kommer att tas fram för beslut.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 141 Övrig information  
Landstingsdirektören informerar om: 

 Förvaltningsdirektör för Medicinsk diagnostik slutar. 

 Besked om platsbesök avseende SIQ kommer denna 

vecka. 

§ 142 

Dnr 

LJ2013

/341 

Motion: Premiera samåkande medarbetare  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall, 

Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet  

 

att undersöka möjligheten att införa ett system som 

premierar samåkande medarbetare så att dessa och 

ytterligare medarbetare uppmuntras att samåka till 

arbetsplatsen.  
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Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår 

att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avslå motionen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 143 

Dnr 

LJ2012

/1252 

Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Jonas 

Magnusson, Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att 

ta initiativ till en dialog med primärkommunerna i frågan om 

patienters rättigheter att använda kommunal färdtjänst i syfte 

att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda 

kommunal färdtjänst också vid besök hos vårdgivare.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 144 

Dnr 

LJ2013

/870 

Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings 

län – regionbildningskommitténs förslag 2013-09-27 
Föreligger förslag från Regionbildningskommittén avseende 

organisation inför regionkommun i Jönköpings län.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna Regionbildningskommitténs förslag med här 

redovisad inriktning för fortsatt beredning.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 145 

Dnr 

LK11- 

0388 

Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till 

handlingsplan 2013-2015 
Föreligger förslag till handlingsplan för psykisk hälsa barn 

och unga. Handlingsplanen har antagits av 

kommunfullmäktige i Jönköping 2013-06-19.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att ställa sig bakom Handlingsplan 2013-2015 – Psykisk 

hälsa – barn och unga. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 146 

Dnr 

LJ2013

/1039 

Remiss: Ds 2013:51 – En översyn av läkemedelslagen 

– S2013/5243/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att Landstinget i Jönköpings län avstår från att yttra sig över 

promemorian.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 147 

Dnr 

LJ2013

/1407 

Regionala kunskapscentret Adlon – Förslag till 

överenskommelse 
Föreligger förslag till revidering av befintlig 

överenskommelse som antogs 2009/2010.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att Landstinget i Jönköpings län förbinder sig att ingå i 

kunskapscentret Adlon enligt föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 148 

Dnr 

LJ2013

/516 

 

SmartPak Sverige AB 

Information av Rune Backlund kring bolagets framtid samt 

information kring en avsiktsförklaring inför försäljning av 

bolaget. 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 149 

Dnr 

LJ2013

/425 

Budget 2014 och flerårsplan  
Majoriteten presenterar sitt budgetförslag vid dagens  

sammanträde. Socialdemokraterna presenterar sitt förslag 

den 5 november  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


