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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 60-85 

Tid: 2014-05-27, kl 09:00-12:20, 13:00-14:00 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Anders Pansell (KD) ersätter Maria Frisk 

Carina Ödebrink (S) 

Rune Backlund (C) 

Esse Petersson (FP) ersätter Lena Skaring Thorsén  

Marcus Eskdahl (S), § 60 

Agneta Johansson (S), §§ 60-86 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör, §§ 60-75 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§ 60-84  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 60-71 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Anders Liif, personaldirektör, § 60  

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör Ryhov, § 60 

Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör Höglandet, § 60 

Rolf Östlund, sjukvårdsdirektör Värnamo, 60 

 

Närvarande ledamöter vid överläggningar med utskotten: 

Britt Johansson  

Marianne Andersson  

Bo Kärreskog  

Eva Lundemo 

Per Hansson  

  

§ 60 Information  

 Information och genomgång av ekonomiskt läge, 

övergripande åtgärdsplan och respektive 

sjukvårdsområdes åtgärdsplan med medverkan av 

landstingsdirektör, samtliga sjukvårdsdirektörer, 

ekonomidirektör samt hälso- och sjukvårdsdirektör. 

 Information av personaldirektören och 

landstingsdirektör kring medarbetarundersökningen 

Dialogen.  

 Utvecklingskraft – stort antal deltagare vid årets 

konferens.  

 Qom-Ut – Landstinget deltog i paraden samt 

medverkade med flaggning utav bussar och utanför 

Spira samt med informationsbord på flera ställen. 
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 Klimatveckan – Landstinget deltog i konferensen på 

Spira. 

 Omflyttningar i kanslihuset i samband med att 

Regionförbundet flyttar in. 

 Smålands Musik och teater. 

 Läkarutbildning förläggs till Jönköping från termin 7. 

 

 Information av personaldirektör inför sommaren 2014. 

 Information av Rune Backlund kring ansökan om att få 

anordna Manifesta. 

§ 61 

Dnr 

LJ2014

/612 

Delårsrapport 2014:1 
Föreligger delårsrapport för 2014:1. 

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 

10 juni. Vid sammanträdet ges en fördjupad genomgång av 

rapporten.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 62 

Dnr 

LJ2013

/904 

Motion – Förebyggande behandling nödvändig för att 

undvika stroke 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson 

Vänsterpartiet 

 

att man tar fram en strategi för att finna obehandlade/ 

underbehandlade patienter med förmaksflimmer i 

primärvården i syfte att ge adekvat behandling för att undvika 

stroke.  

 

att arbeta vidare med ett strukturerat omhändertagande, i form 

av land annat psykologiskt stöd och information, till personer 

som diagnostiserats med förmaksflimmer.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 63 

Dnr 

LJ2013

/1323 

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, 

Moderaterna 

 

att Landstinget tillskriver Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket att läkemedlet Cialis bör ingå i 

läkemedelsförmånen.  

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 64 

Dnr 

LJ2013

/1475 

Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län 
I en motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet  

 

att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens 

fördelning mellan kvinnor och män i landstingsfullmäktige i 

Jönköpings län tas fram och presenteras öppet på Landstingets 

hemsida.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 65 

Dnr 

LJ2014

/729 

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden 
Föreligger revisionsberättelser för 2013 för 

samordningsförbunden Södra Vätterbygden, Höglandets 

samordningsförbund samt Finnvedens samordningsförbund. 

 

Vid ärendets behandling deltar ej Agneta Johansson p g a jäv.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,  

 

att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,  

att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 66 

Dnr 

LJ2014

/650 

RiksSår 
Föreligger förslag till att Landstinget övertar centralt 

personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret 

RiksSår.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att Landstinget i Jönköpings län övertar centralt 

personuppgiftsansvar för det nationella kvalitetsregistret 

RiksSår.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 67 

Dnr 

LJ2013

/733 

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län  
Föreligger förslag till förfrågningsunderlag enligt lag om 

valfrihetssystem.  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören går igenom förslaget och 

ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 

10 juni.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 68 

Dnr 

LJ2014

/731 

Översyn kirurgisk verksamhet i Landstinget  
Föreligger förslag till uppdrag om översyn av kirurgisk 

verksamhet .  
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Landstingsdirektören går igenom förslaget och ärendet 

behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 10 juni.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 69 

Dnr 

LJ2014

/3 

Försäljning av fastigheten Götastrand 1:2, Vaggeryds 

kommun 
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att försälja fastigheten Götastrand 1:2 i Vaggeryds kommun 

enligt föreliggande köpekontrakt,  

 

att försäljningskontrakt för Landstingets vidkommande är 

giltigt även om tidpunkten för landstingsfullmäktiges beslut 

har överskridits. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 70 

Dnr 

LJ2014

/730 

Forskningsfond för långsiktiga fastighetsinvesteringar 

inom vårdbyggande 
Föreligger förslag till upprättande av en forskningsfond för att 

finansiera forskning avseende vårdbyggnader.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för 2014 avsätta en miljon kronor i en forskningsfond för 

att finansiera forskning avseende vårdbyggnader samt från 

2015 och 2016 avsätta två miljoner kronor. Dessa medel 

beräknas minska konsultkostnader i samband med planering av 

vårdbyggnader med minst de avsatta beloppen. 

Konsultkostnader ska följas och jämföras med föregående år, 

 

att finansieringen görs ur landstingsstyrelsens medel för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 71 

Dnr 

LJ2014

/353 

Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa 

frågeställningar  
Föreligger handling avseende ställningstagande till frågor i 

samband med regionbildning.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att den nyvalda regionstyrelsen ansvarar för likvidation av 

Regionförbundet,  

 

att  vid fastställande av utdebitering för 2015 beakta behov av 

en skattehöjning på två öre avseende Regionförbundets 

kostnader som avlastas länets kommuner,  

 

att godkänna inriktning för organisationstillhörighet/fortsatt 

arbete för här redovisade verksamheter med blandad 

ägarstruktur och finansering,  

 

att om länets kommuner så beslutar vara värd för 

primärkommunal verksamhet i samverkan.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 72 

Dnr 

LJ2014

/353 

Regionbildning – Budget för kommunikation och 

omskyltning  
Föreligger handling avseende kostnader vad gäller 

kommunikation och omskyltning i samband med 

regionbildning.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för kommunikation och omskyltning kring regionbildning 

anvisa 3 000 000 kronor,  

 

att finansiering sker ur landstingsstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 73 

Dnr 

LJ2014

/283 

Ekonomisk ersättning till stödperson  

Föreligger förslag till ekonomisk ersättning till stödperson.  

 

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde  

den 10 juni. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 74 

Dnr 

LJ2014

/678 

Landstinget i Jönköpings läns regelverk för enskilds 

direktåtkomst till journalinformation 
Föreligger förslag till regelverk. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

att anta förslag på regelverk för enskilds direktåtkomst till 

journalinformation. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 75 

Dnr 

LJ2014

/652 

Högkostnadsskydd för batterier till patienter med 

Cochleaimplantat (CI) 
Föreligger förslag till högkostnadsskydd för batterier till 

patienter med Cochleaimplantat.  

 

Vid ärendets behandling föreslås återremiss av ärendet för en 

översyn av kostnader.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar 

 

att återremittera ärendet för en översyn av kostnader.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 76 

Dnr 

LJ2014

/513 

Yttrande över förslag till reviderat riksavtal för 

utomlänsvård 

Föreligger förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
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att anta bifogat förslag till reviderat riksavtal för 

utomlänsvård.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 77 

Dnr 

LJ2014

/651 

Yttrande över remiss: Vägledning för kommunal 

viltförvaltning – 218-3031-2014 
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss från Länsstyrelsen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 78 

Dnr 

LJ2014

/453 

Granskning av en tillgänglig och ändamålsenlig vård för 

patienten – förslag till yttrande 
Föreligger förslag till yttrande över rubricerad 

granskningsrapport från Landstingets revisorer.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 79 

Dnr 

LJ2014

/194 

Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken 

Landstinget i Jönköpings län – förslag till yttrande  
Föreligger förslag till yttrande över rubricerad 

granskningsrapport från Landstingets revisorer.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 80 

Dnr 

LJ2014

/410 

Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram – Anpassning 

till ett förändrat klimat 2015-2019 Jönköpings län  
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss från Länsstyrelsen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 81 

Dnr 

LJ2014

/411 

Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram – Minskad 

klimatpåverkan 2015-2019 
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss från Länsstyrelsen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 82 

Dnr 

LJ2014

/434 

Remiss: Betänkandet Förändrad assistansersättning – 

en översyn av ersättningssystemet – SOU 2014:9-

S2014/1703/FST – förslag till yttrande 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 83 

Dnr 

LJ2014

/374 

Remiss: Vaccination mot hepatit B – dnr 2013/46/FS – 

förslag till yttrande 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 84 

Dnr 

LJ2014

/664 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 

Föreligger redovisning av icke slutbehandlade motioner.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner 

till landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 85 

Dnr 

LJ2014

/83 

Smart-Pack Sverige AB 
Föreligger handling avseende tillförande av kapital inför en 

kommande försäljning av bolaget.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att till Smart-Pack Sverige AB lämna ett ovillkorat 

aktitieägartillskott på 700 000 kronor varav 600 000 kronor 

genom att utlämnat lån efterges, 

 

att kostnadstäckning sker ur landstingsstyrelsens ram för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 86 Överläggningar flerårsplan 

Överläggningar med utskottens presidier avseende flerårsplan.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   
 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


