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Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande: 
Peranders Johansson (M), ordförande   
Mia Frisk (KD) 
Anna-Carin Magnusson 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP), ordf § 97 
Marcus Eskdahl (S) 
 
Övriga: 
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
 
Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör, §§ 93-94  
Kent Wendelström, verksamhetschef, FTV Norr, 
§§ 93-94 
Kerstin Gustafsson, verksamhetschef, FTV Öster,  
§§ 93-94 
Michael Trollstad, verksamhetschef, FTV Söder, 
§§ 93-94 
Marianne Tollin, folkhälsodirektör § 99  

      

§ 93 Dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

§ 94 Framtidsscenario tandvård  
Information av tandvårdsdirektör och verksamhetschefer 
om framtidsscenario för tandvården i länet med fokus på 
bemanning, rekrytering, förändringar avseende 
klinikstruktur m m.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar  
 
att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med 
några alternativa förslag för framtiden utifrån dagens 
redovisning avseende tandvårdens framtidsscenario.  
Utdrag: Landstingsdirektören  
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§ 95 Tillgänglighet och ekonomi  
Redovisning av landstingsdirektör och ekonomidirektör 
samt hälso- och sjukvårdsdirektör kring tillgänglighet, 
ekonomi.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar  
 
att en fördjupad redovisning avseende Jönköpings 
sjukvårdsområde görs vid ett kommande sammanträde i  
planeringsdelegationen.  
 
Utdrag: Landstingsdirektören 

§ 96 
Dnr 
LK10-
0305  
 

 
Motion – Höj glasögonbidraget för barnens bästa  
Motion som behandlades vid landstingsstyrelsens 
sammanträde 2011-05-24, då med beslut om återremiss till 
planeringsdelegationen.  
 
Vid dagens sammanträde förslag om att motionen åter-
remitteras till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet för  
en förnyad behandling.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att motionen återremitteras till Hälso- och sjukvårds-
utskottet Höglandet.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

§ 97 
Dnr 
LK11- 
0318 
 

 
Årsredovisning 2010 för Regionförbundet Jönköpings 
län 
Föreligger årsredovisning 2010 för Regionförbundet 
Jönköpings län.  
 
Vid ärendets behandling överlåter ordföranden klubban till 
Lena Skaring-Thorsén, då följande ledamöter ej deltar i 
behandlingen av ärendet p g a jäv: Peranders Johansson, 
Mia Frisk, Anna-Carin Magnusson, Rune Backlund och 
Marcus Eskdahl. 
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Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar  
 
att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2010,  
 
att lägga Regionförbundets årsredovisning till 
handlingarna.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 98 
 

 
Information  
Landstingsdirektören informerar om:  

• Rekrytering av direktör till vårdcentralerna Bra Liv. 
• Den uppföljning som arbetsmiljöverket har gjort på 

radiologen i Värnamo. Arbetsmiljöverket avslutade 
• Ärendet och uttryckte att de upplevt en bättre 

stämning på avdelningen.  
• Förslag till workshop den 28 september avseende  

framtidens sjukvård. 
• Planeringen av nya lokaler i Eksjö/Nässjö för 

habiliteringen. 
• Ökade kostnader avseende ombyggnation av 

akutmottagning, ambulansintag m m i Eksjö.  
Ärende till landstingsstyrelsen den 21 juni samt 
landstingsfullmäktige 22 juni.  

§ 99 
 
Avtackning  
Vid dagens sammanträde avtackas Marianne Tollin, 
folkhälsodirektör.   

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 
 
Justeras 

Peranders Johansson                                  Lena Skaring Thorsén 
                                § 97  

 


