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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 1-15 

Tid: 2013-01-08 09:00-10:45 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Rune Backlund  (C) 

Lena Skaring Thorsén  

Marcus Eskdahl (S) 

Carina Ödebrink (S) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

 

Följande deltar vid § 4 från Smålands Turism  

Folke Solheim (M), styrelseordförande 

Jarl Karlsson (S), styrelseledamot 

Lena Larsson, VD  

§ 1 Dagordning 

Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

§ 2 Information 
Information av landstingsdirektör, hälso- och 

sjukvårdsdirektör om: 

 Verksamhet under jul- och nyårshelgen 

 Översyn av ambulanssituationen kommer att göras 

under första halvåret av 2013 

 Vårdplatser psykiatrin 

 Tillgänglighet  

 Hemsjukvårdsväxling 

 

samt information av personaldirektör avseende:  

 Bemanningsföretag 

§ 3 Information inför LAKO och Regionsjukvårdsnämnd 
Information om kommande studiebesök på Barnahus i 

Östergötland.  
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§ 4 Smålands Turism  

Information och överläggningar med styrelse och VD för 

Smålands Turism.  

§ 5 

Dnr 

LJ2012 

/140 

Motion – Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre 

på akuten  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 

Gustafsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna  

 

att på akutmottagningarna inom Landstinget utses en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen äldre 

multisjuka (enligt definition i motionen) 

 

att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen 

”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avslå motionen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 6 

Dnr 

LJ2012

/1223 

Motion – Stadscyklar; koppling till kollektivtrafiken i 

Jönköping  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Magnus 

Berndtzon och Märta Svärd, Miljöpartiet  

 

att möjligheterna till att utveckla och driftsätta ett system 

med kollektivtrafikcyklar/stadscyklar (exempelvis liknande 

system i Göteborgs stad) utreds. 

 

att planera för strategiska ”knutpunkter”, för depåer, 

cykelställ, där resenärer kan hyr och lämna tillbaks cyklar.  

 

att undersöka möjligheterna för att cykelhyra kan ingå som 

en del i de befintliga periodprodukterna och/eller hyras 

(exempelvis liknande system i Göteborgs stad). 
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att se över hur systemet kan inrättas i övriga kommuner i 

Jönköpings län.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår  

att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 7 

Dnr 

LJ2012

/LK11-

0746 

Allmänhetens frågestund – skrivelse från 

Allmänpolitiska utskottet  
Föreligger skrivelse från landstingsfullmäktiges presidium 

avseende Allmänpolitiska utskottet skrivelse om inrättande 

av allmänhetens frågestund under innevarande 

mandatperiod.  

 

Utskottet skrivelse har varit föremål för diskussion inom 

ramen för överläggningar mellan landstingsfullmäktiges 

presidium och Landstingets gruppledare.  

 

Landstingsfullmäktiges presidium överlämnar utskottets 

skrivelse till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige 

för sedvanlig beredning och beslut.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att skrivelsen bereds enligt sedvanlig rutin för beslut i 

kommande landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 8 

Dnr 

LJ2012

/896 

Deltagande i demokratiprojekt ”Utveckling av 

styrsystem med medborgardialog” 
Föreligger skrivelse från Allmänpolitiska utskottet avseende 

ekonomiska resurser och tillsättande av styrgrupp för 

deltagande och genomförande av ovan rubricerade projekt.  

 

Vid dagens sammanträde tas inga beslut avseende 
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ekonomiska resurser eller förslag till styrgrupp, förslag 

kommer att läggas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 

22 januari.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 9 

Dnr 

LJ2012

/1785 

Utökning av parkeringsplats – Höglandssjukhuset 

Eksjö 
Föreligger förslag till utökning av parkeringsplatser vid 

Höglandssjukhuset Eksjö.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna iordningsställa utbyggnad av parkering vid 

Höglandssjukhuset till en maximal utgiftsram på 1 miljon 

kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 10 

Dnr 

LJ2012

/1811  

Avtal om avrop/anskaffning av fordon jämte 

borgensåtagande  
Föreligger förslag avseende avtal om avrop/anskaffning av 

fordon jämte borgensåtagande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna avtal med Transitio AB (org-nr 556033-1984) 

om anskaffning av fyra spårfordon av typen X11,  

 

att för Transitio AB:s finansiering av dessa gå i borgen för 

ett belopp upp till 56 522 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 11 

Dnr 

LJ2012

/1696 

Pensionsmedelsförvaltning utökad ram 
Föreligger förslag till utökning av 

pensionsmedelsförvaltningen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  
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att utöka pensionsmedelsförvaltningen med 200 miljoner 

kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 12 

Dnr 

LJ2012

/1455 

Granskning av delårsrapport 2012:2  

Föreligger yttrande över granskning av ovan rubricerade 

delårsrapport.  

 

Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna inte deltar 

i beslutet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande 

skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 13 

Dnr 

LJ2012

/1704 

Promemorian – Genomförande av ändringsdirektivet 

2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av 

läkemedel - Ds 2012:56  
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 14 

Dnr 

LJ2012

/1599 

Promemorian – En mer samlad myndighetsstruktur 

inom folkhälsoområdet - Ds 2012: 49  
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  
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Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 15 

Dnr 

LJ2012

/1607 

Promemorian – Marknadsföring m m av 

modersmjölkersättning och tillskottsnäring –  

dnr L2012/2809 
Landstinget i Jönköpings län har av 

Landsbygdsdepartementet beretts möjlighet att yttra sig över 

ovan rubricerade promemoria.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Lena Skaring Thorsén bifall 

till föreliggande yttrande.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Landsbygdsdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


