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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 34-44 

Tid: 2014-03-18, kl 09:00-11:00 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

Rune Backlund (C) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

§ 34 Aktuell information  

Landstingsdirektören ger aktuell information bland annat om 

att Landstinget erhållit diplom för medverkan i Hållbar 

jämställdhet.  

§ 35 

Dnr 

LJ2013 

/628 

Årsredovisning 2013 
Föreligger Landstingets årsredovisning för år 2013.  

Genomgång av landstingsdirektör, ekonomidirektör och hälso- 

och sjukvårdsdirektör.  

 

Inget beslut i ärendet tas vid dagens sammanträde. Ärendet 

behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde  

den 8 april. Frågor i ärendet kan i förväg lämnas till 

ekonomidirektör och landstingsdirektör. Eventuella förslag  till 

kompletteringar av dokumentet lämnas till landstingsdirektör.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 36 

Dnr 

LJ2013

/628 

Verksamhetsberättelser 2013 – resultatbalansering  

Föreligger verksamhetsberättelser från Landstingets samtliga 

förvaltningar samt förslag till resultatbalansering.  

Redovisning av ekonomidirektör. 

 

Inget beslut i ärendet tas vid dagens sammanträde. Ärendet 

behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde  

den 8 april.  
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Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 37 

Dnr 

LJ2012

/676 

Motion: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker 

upptäckt av hudcancer 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  

Håkan Sandgren, Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att telemedicinsk teknik med dermatoskop, för snabb diagnos 

av hudcancer, införs i vårt landsting.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

där man föreslår att motionen är bevarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 

Socialdemokraternas förslag i utskottet.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och 

Carina Ödebrinks yrkande och finner att 

planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Socialdemokraterna. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 38 

Dnr 

LJ2014

/354 

 

Förvaltningsorganisation för Region Jönköpings län  

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-22, § 179 att 

godkänna regionbildningskommitténs förslag till organisation 

för regionkommun Jönköpings län.  

Föreligger nu förslag till förvaltningsorganisation.  

 

Vid ärendets behandling informerar landstingsdirektören om 

förslaget med efterföljande diskussion med synpunkter. 

 

Inget beslut i ärendet tas vid dagens sammanträde. Ärendet 

behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde  

den 8 april.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 39 

Dnr 

LJ2014

/1 

Barnhälsovårdens hälsofrämjande uppdrag – 

undersökning av genomförandenivå 
Föreligger redovisning och återkoppling kring 

genomförandenivån av barnhälsovårdens hälsofrämjande 

uppdrag med anledning av motionen Mödravårdscentralernas 

och barnavårdscentralernas uppdrag, behandlad i 

landstingsfullmäktige 2013, § 86.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl att andra 

punktsatsen på sidan 5, Fortsatt arbete för att följa att resurser 

tilldelas …stryks.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och 

Marcus Eskdahls yrkande och finner att 

planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna redovisningen. 

 

Reservation Socialdemokraterna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 40 

Dnr 

LJ2014

/278 

Överenskommelser om samverkansregler 

Föreligger överenskommelse om samverkansregler för den 

offentligt finanseriade hälso- och sjukvården, 

läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 

laboratorietekniska industrin.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överenskommelsen fastställs att gälla fr o m 2014-01-01 

och tills vidare samt,  

 

att dessa regler ersätter tidigare överenskomna regler om 

samverkan mellan parterna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 41 

Dnr 

LJ2014

/292 

Investeringsbudget för Länstrafiken 2014 

Föreligger investeringsbudget för Länstrafiken 2014. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna Länstrafikens investeringsbudget för år 2014.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 42 

Dnr 

LJ2014

/285 

Försäljning av Bykvarn, Nannylund – uppdrag  
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2 i 

Eksjö kommun.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 43 

Dnr 

LJ2014

/233 

Remiss: Starka tillsammans – SOU 2013/87 
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Carina Ödebrink att 

Socialdemokraterna återkommer i ärendet vid 

landstingsstyrelsens sammanträde, deltar ej i dagens beslut.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge föreliggande yttrande som svar till 

Utbildningsdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 44 

Dnr 

LJ2014

/353 

Enterprise Europé Network – EEN 

Föreligger förslag till ny organisationstillhörighet för EEN. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att ALMI Jönköping blir värdorganisation för Enterprise 

Europé Network – EEN. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   
 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


