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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 59-75 

Tid: 2013-04-16, kl 09:00-11:35 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Rune Backlund  (C) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Marcus Eskdahl (S) 

Ann-Christine Göransson (S), ersätter  

Anna-Carin Magnusson  

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, § 62 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Tommy Bernevång-Forsberg, ordförande APU via 

telelänk, § 62 

Lena Bohman-Hjelmstedt, utskottssekreterare § 62 

  

§ 59 Inledning 

Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat.  

§ 60 Bostadsbyggen i Jönköping AB – information 
Information och överläggning med Gerd Möller, VD om 

Bostadsbyggens verksamhet.  

§ 61 Dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utsänt förslag med 

tillägg av informationsärenden avseende SmartPak Sverige 

AB, samarbetsformer inom Smålands Turism samt ärende 

avseende läkemedel.  

§ 62 Medborgardialog – information  

Information av Allmänpolitiska utskottets ordförande 

Tommy Bernevång-Forsberg. Diskussion kring delat förslag 

till principer för medborgardialog.  

 

Beslutas om att revidera och justera förelagd skrivelse samt 

att därefter behandla densamma vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 7 maj.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 63 Månadsrapport  

Information av landstingsdirektör och ekonomidirektör.  

§ 64 Aktuell information 
Landstingsdirektören informerar om:  

 Patient- och kvalitétssäkerhetskonferens i London 

 Sammanställning på intranätet kring förmåner för 

anställda 

 Nationell patientenkät avseende akutmottagningar 

 Markförvärv till Stora Segerstad – Henja 

 Översyn av Landstingets kansli, förslag till nästa PD 

och LS 

 Landstinget är med i beskrivningsomgången för 

Utmärkelsen Svensk Kvalité 

§ 65 

Dnr 

LJ2012 

/663 

Motion: Våld i nära relationer! 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att ett länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- 

och sjukvårdens ansvar och agerande vid våld i nära 

relationer skyndsamt tas fram och förankras i 

verksamheterna.  

 

att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en 

grundläggande utbildning (gärna via webben) om våld i nära 

relationer.  

 

att vårdprogrammet görs tillgängligt via egen hemsida och 

uppdateras kontinuerligt.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionens två första att-satser bifalles samt 

att motionens tredje att-sats ska anses besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att bifalla motionens två första att-satser samt, 
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att motionens tredje att-sats ska anses besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 66 

Dnr 

LJ2012 

/779 

Motion: Fria preventivmedel – förebyggande hälso- 

och sjukvård 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof 

Bladh, Vänsterpartiet 

 

att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att 

erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 års ålder.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 67 

Dnr 

LJ2012 

/726 

Motion: Äldrevårdscentral, en ny organisationsform – 

återremiss 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt 

Svensson, Folkpartiet  

 

att Landstinget rekryterar en geriatriker till Landstinget i 

Jönköpings län för att bygga äldrevårdscentraler – 

Jönköpingsmodellen för äldres hälso- och sjukvård.  

 

Vid ärendets behandling i landstingsfullmäktige 2013-03-12 

beslutas om återremiss med hänvisning till att synpunkter på 

motionen skall inhämtas från Länspensionärsrådet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen återremitteras till hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för inhämtning av synpunkter på motionen från 

Länspensionärsrådet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 68 

Dnr 

LJ2013 

/496  

Revidering av Landstingets uppförandekod för 

leverantörer 
Landstingsstyrelsen antog 2009-02-24 en uppförandekod för 

leverantörer vilken är gemensam för Sveriges landsting och 

regioner. Föreligger förslag till revidering.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att anta uppdaterad Uppförandekod för leverantörer 

 

att anta förslag till prioriterade områden för krav på 

Uppförandekod.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 69 

Dnr 

LJ2013 

/517 

Försäljning av fastigheter – uppdrag  

Föreligger förslag till försäljning av tre fastigheter: 

 Del av Sjukstugan 1 – Gislaveds kommun 

 Höreda-Övrabo 1:3 – Eksjö kommun 

 Kopparslagaren 1 – Värnamo kommun 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att genom anbudsförfarande påbörja försäljning av här 

redovisade fastigheter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 70 

Dnr 

2013 

/515 

Bidrag inom folkhälsoområdet 2013 

Föreligger ansökan från Sveriges MotorCyklister – SMC. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att till Sveriges MotorCyklister – SMC – i Jönköpings län 

för utbildning av grundinstruktörer under 2013 anvisa  

75 000 kronor med finansiering ur anslaget för oförutsedda 

utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 71 

Dnr 

LJ2013 

/291 

Remiss: Patientlagen – delbetänkande (SOU 2013:2) 

av Patientmaktsutredningen – S2013/818/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

delbetänkande.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att de 

återkommer vid landstingsstyrelsens behandling av ärendet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 72 

Dnr 

LJ2013 

/264 

Remiss: Rapporten – Ett laboratorienätverk för 

smittskydd och mikrobiologi i Sverige –  

S2010/9051/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade rapport. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 73 SmartPak – information från bolagsstämma 
Information av Rune Backlund från bolagsstämma i 

SmartPak.  

 

Nytt ägarsamråd den 8 maj och vid dagens sammanträde 

beslutas att utse Rune Backlund som Landstingets 

representant.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att godkänna information samt,  

 

att utse Rune Backlund som Landstingets representant vid 

ägarsamrådet den 8 maj.  

 

Utdrag: Rune Backlund 

              Kansliavdelningen 

§ 74 Smålands Turism – information  

Rune Backlund informerar om projekt kring gemensam IT-

plattform tillsammans med Kalmar och Kronoberg inom 

ramen för Smålands Turism. Förslag finns om att bilda ett 

gemensamt bolag för att förvalta plattformen samt förslag 

kring hantering av ekonomiska principer för fördelning av 

kostnader.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att godkänna informationen.  

§ 75 

Dnr 

LJ2013 

/448 

Rekvisitionsläkemedel  
Information om ärende för upphandling av 

rekvisitionsläkemedel som hänskjuts av Tekniska 

delegationen för beslut i landstingsstyrelsen. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att beslut i rubricerat ärende tas vid ett extra sammanträde i 

landstingsstyrelsen i samband med landstingsfullmäktige 

den 23 april.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   
 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


