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Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Håkan Jansson (M), ordförande 
Anders Pansell (KD), ersätter Mia Frisk  
Anna-Carin Magnusson (S) 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Marcus Eskdahl (S) 
 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
Pernilla Söderberg, Vårdvalsenheten § 144 
Mikael Nordholm, Landstingsfastigheter, § 147 

       

§ 143 Dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 

§ 144 Resultatuppföljning primärvård  
Information av Pernilla Söderberg, Vårdvalsenheten. 

§ 145 Aktuell information  
Landstingsdirektör informerar om:  

• Genomförda konferenser, bl.a Rehab-konferens 
samt Cancer, utvecklingskraft.  

• Socialstyrelsens granskning av Cosmic 
• Start av ledarprogram  
• Lokal- och ventilationsproblem 

§ 146 Skrivelse från Patientnämnden  
Redovisning av landstingsdirektör i ärendet.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar  
 
att ge landstingsdirektören i uppdrag att verka för en vidare 
utredning i det enskilda ärendet samt,  
 
att se till att privata vårdgivare som exempel, 
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uppmärksammas på Landstingets rutiner i hot och 
våldsituationer. 

§ 147 Solfångare – information  
Information av Mikael Nordholm, fastighetschef, sydöstra 
fastighetsdistriktet. 

§ 148 
Dnr 
LK11- 
0046 

Delårsrapport 2 – 2011 
Föreligger delårsrapport 2 för 2011.  
Genomgång och redovisning av delårsrapporten kommer att 
ske vid landstingsstyrelsen den 11 oktober.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 149 
Dnr 
LK09-
0569 

Motion – Sprututbytesprogram – hälsovård för en 
utsatt grupp  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, V landstingsfullmäktige besluta  
 
att Landstinget i Jönköpings län tar del av de program som 
finns och de som planeras i landsting och regioner i landet. 
 
att med dessa erfarenheter som grund uppdra åt landstings-
styrelsen att införa ett sprututbytesprogram för injektions-
missbrukare i Jönköpings län i samverkan med berörda 
kommuner.  
 
Motionen behandlades initialt av landstingsfullmäktige 
2010-05-11 som beslutade att motionen skulle 
återremitteras för en förnyad beredning.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har berett motionen 
och föreslår  
 
att landstingsfullmäktige beslutar att avvakta det lagförslag 
som kommer fram, samt att därefter ta ställning till om ett 
sprututbytesprogram ska införas eller ej, 
 
att motionen och återremissen är besvarade. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 
enlighet med utskottets förslag.  
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Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 150 
Dnr 
LK10-
0305 

 

Motion – Höj glasögonbidraget för barnens bästa  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Svante Olson, Vänsterpartiet och Birgitta Blomquist, 
Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta 
 
att landstingsfullmäktige beslutar om en grundlig utredning 
om villkoren för glasögonbidrag till barn med följande 
utgångspunkter: storleken på bidraget, åldersgräns samt 
behov relaterat till synfel. 
 
Motionen har lämnats för beredning till Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Höglandet som i mars lämnade ett 
yttrande, där utskottet föreslog att motionen skulle vara 
besvarad. Efter behandling i planeringsdelegationen 
och landstingsstyrelsen återremitterades motionen för ett 
förtydligande. 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet föreslår efter 
förnyad beredning att motionen avslås.  
 
Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att 
man ej deltar i dagens beslut.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 
enlighet med utskottets förslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 151 
Dnr 
LK11- 
0539 

Personuppgiftsansvarig för behandling av person-
uppgifter som revisorerna utför för revisionsändamål 
Föreligger förslag avseende personuppgiftsansvaret för 
behandling av personuppgifter, som revisorerna utför i 
revisionsuppdraget, till landstingsrevisorerna. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att överföra personuppgiftsansvaret för behandling av 
personuppgifter, som revisorerna utför i revisions-
uppdraget, till landstingsrevisorerna samfällt samt, 
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att föreslå revisorerna besluta att förordna Landstingets 
personuppgiftsombud som ombud för de personuppgifter 
som revisionen behandlar. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 152 
Dnr 
LK11- 
0503 

Chef och ledare i Landstingets verksamhet  
Föreligger förslag till policytext. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna policytexten enligt ovan. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 153 
Dnr 
LK11-
0339 

Remissvar över betänkande "Bättre insatser vid 
missbruk och beroende (SOU 2011:35)" 
S2011/4504/FST 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 
betänkande.  
 
Landstingsstyrelsen behandlar ärendet den 11 oktober, då 
beslut i ärendet.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 154 
Dnr 
LK11- 
0545 
 
 

Sammanträdesplan – 2012  
Föreligger förslag till sammanträdesplan 2012.  
 
Beslut  
Planeringsdelegationen beslutar 
 
att tillstyrka föreliggande förslag till sammanträdesplan för 
år 2012. 
 
Ärendet behandlas av landstingsstyrelsen 2011-10-11. 

§ 155 Övrigt 
Diskussion om beredning av motioner och motionssvar.  
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Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  
 

 
 

 


