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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 16-32 

Tid: 2013-02-12 kl 09:00-12:05 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson (M), ordförande 

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 

Anders Liif, personaldirektör  

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

 

Daniel Richardsson, prao-elev 

Joakim Strand, prao-elev 

 

Från Science Park-systemet i Jönköpings län, § 17,  

deltar:  

Lena Johansson, verksamhetsledare  

Gunilla Hjelm, kommunalråd Vetlanda 

Henrik Jansson, kommunalråd Mullsjö   

§ 16 Dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

Planeringsdelegationen medger att Daniel Richardsson och 

Joakim Strand deltar vid sammanträdet.  

§ 17 Science Park-systemet – överläggningar  
Information av verksamhetsledare Lena Johansson kring 

Science Park-systemets verksamhet. Vid överläggningar 

avseende finansiering och framtida organisation deltar även 

Gunilla Hjelm och Henrik Jansson.  

§ 18 Information  

 Information av ekonomidirektör kring eventuell 

överenskommelse mellan Landstinget och 

kommunerna om färdtjänst, där Landstinget föreslås 

bli ansvarig fr om 2014-01-01. Förslag till beslut 

kommer under våren. 
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 Information av hälso- och sjukvårdsdirektör om 

tillgänglighet. 

 

Följande frågor från oppositionen ställs vid dagens 

sammanträde.  

 Återkoppling kring beslut i fullmäktige avseende 

psykiatri. 

 Ansvarig för avtal avseende dyra läkemedel. 

 Process kring nyetablering av privat vårdgivare. 

 Gällande reglemente avseende abonnemang för 

Folktandvården. 

 Återrapportering av politiska förslag avseende 

åtgärder för arbetslösa ungdomar. 

 

Ovanstående frågor besvaras helt eller delvis vid dagens 

sammanträde. Återkoppling vid kommande sammanträde i 

planeringsdelegationen.  

§ 19 

Dnr 

LJ2013 

/168 

Månadsuppföljning  
Föreligger månadsuppföljning som i avvaktan på 

årsredovisning för 2012 redovisar en kort beskrivning över 

verksamhetens måluppfyllelse samt vilket finansiellt resultat 

som uppnåtts 2012.  

 

Inför ärendets behandling vid landstingsstyrelsens 

sammanträde 2013-02-26 kommer några justeringar att 

göras i handlingen varför något beslut i ärendet ej tas vid 

dagens sammanträde.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

§ 20 

Dnr 

LK11- 

0083 

Motion: Hygiensköterskor i förskolan - återremiss 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Ann-Kristine 

Göransson, Socialdemokraterna  

 

att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 

hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 

smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.  

 

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde återremitterades 

motionen för en förnyad beredning av Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Höglandet.  
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Utskottet har avgivit yttrande och föreslår att återremissen är 

besvarad samt att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att återremissen är besvarad samt  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 21 

Dnr 

LJ2012 

/456 

Motion: Försök med lättvårdsambulans  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Kristina 

Winberg, Sverigedemokraterna  

 

att Landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet 

med lättvårdsambulanser i länet.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 22 

Dnr 

LJ2012 

/726 

Motion: Äldrevårdscentral en ny organisationsform  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt 

Svensson, Folkpartiet  

 

att Landstinget rekryterar en geriatriker till Jönköpings läns 

landsting för att bygga äldrevårdscentraler – 

Jönköpingsmodellen för äldres hälso- och sjukvård.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  
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Vid ärendets behandling yrkar Lena Skaring Thorsén  

att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

utreda möjligheten att inrätta äldrevårdscentraler och att 

motionen därmed anses besvarad.  

 

Beslut  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och 

finner att planeringsdelegationen beslutar i enlighet med 

utskottets förslag  

 

att avslå motionen. 

 

Reservation FP. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 23 

Dnr 

LJ2012 

/1751 

Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län – 
(Ds 2012:55) 
Landstinget i Jönköping län har 30 december 2011 ansökt 

om att från och med 2015 få bilda regionkommun med 

regionalt utvecklingsansvar enligt lagen (2010:630) om 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

 

Socialdepartementets förslag (Ds 2012:55) som innebär att 

Landstinget i Jönköpings län från och med 2015 omfattas av 

lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) tillstyrks i 

sin helhet. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge yttrande enligt bilagt förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 24 

Dnr 

LJ2013 

/51 

Ombyggnation Eksjö vårdcentral  
Föreligger förslag till ombyggnation av Eksjö vårdcentral till 

en maximal utgiftsram av 5 miljoner kronor.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
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att inom en maximal utgiftsram av 5 miljoner kronor 

godkänna ombyggnation av Eksjö vårdcentral.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 25 

Dnr 

LJ2012/

156 

Uppföljning av intern kontrollplan 2012  
Föreligger handling avseende uppföljning av den 

kontrollplan som landstingsstyrelsen fastställt för 2012.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna rapport om intern kontroll för år 2012.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 26 

Dnr 

LJ2012 

/48 

Intern kontrollplan 2013 
Föreligger handling avseende intern kontrollplan för 2013.  

 

Inför ärendets behandling vid landstingsstyrelsens 

sammanträde 2013-02-26 kommer handlingen att justeras 

varför något beslut i ärendet ej tas vid dagens sammanträde.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

§ 27 

Dnr 

LJ2012/

169 

Systemmätetal/mål 2013 att rapportera i 
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning 
Föreligger handling avseende mål och mätetal för 2013.  

 

Inför ärendets behandling vid landstingsstyrelsens 

sammanträde 2013-02-26 kommer handlingen att justeras 

varför något beslut i ärendet ej tas vid dagens sammanträde.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

§ 28 

Dnr 

LJ2012 

/1651 

Remiss: Delbetänkandet (SOU 2012:75) – Pris, 
tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- 
och apoteksmarknaden – S2012/7587/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

 

 



 

PROTOKOLL 6(7) 

      

Planeringsdelegationen §§ 16-32 

Tid: 2013-02-12 kl 09:00-12:05 
 

 

 Sign 

 

Efter avstämning med Sveriges Kommuner och landsting 

och inför ärendets behandling vid landstingsstyrelsens 

sammanträde 2013-02-26 kommer förslag till yttrande att tas 

fram.  

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

§ 29 

Dnr 

LJ2012 

/1855 

Remiss: Promemorian – Förslag till ändringar i 
inkomstutjämningen för kommuner och landsting  
Landstinget i Jönköpings län har av Finansdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria, föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 30 

Dnr 

LJ2013 

/94 

Remiss: Promemorian – Fysioterapeut – ny skyddad 
yrkestitel för sjukgymnaster – Ds 2013:4 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria, föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 31 

Dnr 

LJ2013 

/206 

Strategi för att begränsa beroendet av 
bemanningsföretag 
Föreligger förslag till strategi och handlingsplan för att 

begränsa beroendet av bemanningsföretag i Landstinget.  

 

Inför ärendets behandling vid landstingsstyrelsens 

sammanträde 2013-02-26 kommer handlingen att justeras 

varför något beslut i ärendet ej tas vid dagens sammanträde 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 32 

Dnr 

LJ2012 

/1779 

Granskning av Folktandvårdens intäktsredovisning 
Föreligger granskningsrapport från Landstingets revisorer 

avseende granskning av Folktandvårdens intäktsredovisning.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att notera granskningsrapporten och lägga densamma till 

handlingarna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


