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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 145-160 

Tid: 2012-11-06, kl 09:00-12:10 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: 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  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Sten Norinder vd Jönköping Airport AB § 146 

Thomas Bäuml, ordförande Jönköping Airport AB § 146 

Emil Torstensson, PRAO-elev  

 Adjungering  

Planeringsdelegationen beslutar att adjungera PRAO-elev 

Emil Torstensson att delta vid sammanträdet.  

§ 145 Dagordning 
Dagordning fastställs i med tillägg av information om 

Transitio, Adlon-styrelse, sammankomst palliativ vård samt 

landstingsledningsseminarie under övriga frågor. 

§ 146 Information  
Sten Norinder och Thomas Bäuml informerar om 

verksamhet och utveckling av Jönköpings flygplats.  

 

Landstingsdirektören informerar om: 

 Elförsörjning operation, Länssjukhuset Ryhov 

 Att införa läns-LAKO och Regionsjukvårdsnämnd 

som stående informationspunkt på 

planeringsdelegationens sammanträden.  

 

Ekonomidirektören informerar om: 

 Länstrafikbolaget 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om: 

 Familjeläkarna i Sverige AB 

 Regionsjukvårdsnämnden: nivåstrukturering RCS, 

vårdval över länsgränser, samverkansavtal, 
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sammanträdesdatum.  

 Läns-LAKO 8 november inställt, nytt 

sammanträdesdatum 15 februari kl 10:00.  

§ 147 

 

Dnr 

LJ2012

/1114 

Program för Hållbar utveckling 2013-2016 – utifrån ett 

miljöperspektiv  

Förslag till program för Hållbar utveckling 2013-2016 finns 

för beredning av delegationen. Under remisstiden har 

information och synpunkter inhämtats från bland annat 

Allmänpolitiska utskottet och Länets klimatråd. 

 

Landstingsdirektör Agneta Jansmyr och miljöchef Ivana 

Kordic-Abrahamsson redogör för sakförändringar och 

delegationen ställer frågor och lämnar synpunkter.  

 

Landstingsstyrelsen behandlar ärendet vid kommande 

sammanträde den 13 november. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 148 

 

Dnr 

2012/ 

1457 

Utökad hematologisk vård vid medicinkliniken, 

Länssjukhuset Ryhov  
Förslag finns avseende verksamhetsförändringar med 

utökad hematologisk vårdverksamhet på medicinkliniken 

Ryhov. Investeringsutgiften för iordningsställande av 

lokaler är beräknad till mellan 7-8 miljoner kronor.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna utökad hematologisk verksamhet vid 

Länssjukhuset Ryhov enligt här redovisat förslag,  

 

att investeringen tas upp i budget för 2013,  

 

att under förutsättning av landstingsfullmäktiges 

godkännande påbörja projektering och upphandling för 

ombyggnad av medicinklinikens lokaler vid Länssjukhuset 

Ryhov.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 149 

Dnr 

LJ2012 

/106 

Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 

Majoritetens förslag till Budget 2013 och flerårsplan 2014-

2015 kompletteras med bilagor samt enstaka ändringar. Vid 

dagens sammanträde presenteras oppositionens förslag 

inklusive yrkanden till Budget 2013 och flerårsplan 2014-

2015 bilaga 1. 

 

Landstingsstyrelsen behandlar ärendet vid kommande 

sammanträde den 13 november. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 149 

Dnr 

LJ2012

/1370 

Energibesparande åtgärder  
Förslag finns för energibesparande åtgärder och 

investeringar för 2012-2013. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna genomförande av energibesparande 

investeringar enligt redovisad specifikation..  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 150 

LJ2012

/1384 

Mariannelunds folktandvård – tillkommande utgift för 

paviljong  

Delegationen tar del av ett underlag angående tillkommande 

utgifter för flytt och etablering av paviljong i Mariannelund.  

Landstingsstyrelsen har 2012-10-16 tagit beslut kring inköp 

av paviljongbyggnad samt markförvärv.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för tillkommande utgifter vid flytt och iordningställande 

av Folktandvårdspaviljong i Mariannelund anvisa 1 miljon 

kronor,  

 

att medel för köpen anvisas ur anslaget för oförutsedda 

utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 151 

Dnr 

LJ2012

/1516 

Överenskommelse med Gislaveds kommun avseende 

vissa fastighetsfrågor  
Förslag till överenskommelse finns gällande reglering av 

fastighetsfrågor med Gislaveds kommun. Viss justering i 

text och bild har gjorts i samråd med Gislaveds kommun. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna överenskommelse, daterat 2012-10-24 med 

Gislaveds kommun avseende reglering av vissa 

fastighetsfrågor. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 152 

Dnr 

LJ2012

/1383 

Förslag till verksamhetsplan 2013 med budget 2013-

2014 
Delegationen tar del av förslag till verksamhetsplan 2013 

med budget 2013-2014 för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna verksamhetsplan för 2013 med budget för 

2013-2014.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 153 

Dnr  

LJ2012

/1372 

Personuppgiftsansvar för Nationellt kvalitetsregister – 

Svenska Höftfysiolysregistret 
Ett förslag finns angående centralt personuppgiftsansvar för 

Svenska Höftfysiolysregistret.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att man är centralt personuppgiftsansvarig för Svenska 

Höftfysiolysregistret.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 154 

Dnr 

LJ2012

/715 

Remiss – Psykiatrin och lagen – tvångsvård, 

straffansvar och samhällsskydd – SOU 2012:17, 

S2012/2766/FS 
Planeringsdelegationen tar del av förslag till yttrande över 

betänkandet Psykiatrin och lagen-tvångsvård, straffansvar 

och samhällsskydd – SOU 2012:17.  

 

Landstingsstyrelsen behandlar ärendet vid kommande 

sammanträde den 13 november. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 155 

Dnr 

LJ2012

/1344 

Remiss – Hälso- och sjukvård till personer som vistas 

i Sverige utan tillstånd – Ds 2012:36 – S2012/6727/FS 
Planeringsdelegationen tar del av förslag till yttrande över 

promemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i 

Sverige utan tillstånd – Ds 2012:36 – S2012/6727/FS.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande, med tillägg enligt följande 

Landstinget i Jönköpings län erbjuder sedan 2008 

nödvändig hälso- och sjukvård till personer som vistas i 

Sverige utan tillstånd med anledning av MR-hänsyn i 

avvaktan på beslut från regering och riksdag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 156 

Dnr 

LJ2012 

/1397 

Remiss – Förslag till nya EU-rättsakter avseende 

medicintekniska produkter och medicintekniska 

produkter för in-vitrodiagnostik – Dnr S2012/6704/FS 
Planeringsdelegationen tar del av förslag till yttrande över 

ovan rubricerade EU-rättsakter. 

  

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att Landstinget avstår från att yttra sig över förslag till nya 

EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och 

medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik.  
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Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 157 

Dnr 

LJ2012

/1167 

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 

vårdvalet – Landstinget i Jönköpings län, LJR2012/16 
Planeringsdelegationen tar del av förslag till yttrande över 

granskningsrapport av vårdvalet, Granskning av vårdvalet – 

Landstinget i Jönköpings län, LJR2012/16.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 158 

Dnr 

LJ2012 

/1404 

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 

folkhälsa för barn 0-5 år 
Planeringsdelegationen tar del av förslag till yttrande över 

granskningsrapport av folkhälsa för barn 0-5 år.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 159 

Dnr 

LJ2012

/1467 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Planeringsdelegationen tar del av redovisning över icke 

slutbehandlade motioner.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade 

motioner till landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 160 Övriga frågor 

Anna-Carin Magnusson informerar om: 

 Landstingsledningskonferens 

 Palliativ vård, möte i Eksjö 

 

Rune Backlund informerar om: 

 Bolagsstämma AB Transitio  

 Styrelse Adlon   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


