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Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Håkan Jansson (M), ordförande 
Mia Frisk, (KD) 
Anna-Carin Magnusson (S) §§ 172-178 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Marcus Eskdahl (S) 
 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
 

       

§ 164 Dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag med 
tillägg om ärenden avseende:   

• Information om Länsteknikcentrum samt,  
• Sammanställning icke slutbehandlade motioner.  

§ 165 Information 
Information av landstingsdirektör kring följande:  

• Månadsrapport  
• Statliga medel för uppbyggnad av ledningsstruktur 

för vård och omsorg för äldre mellan kommun och 
landsting 

• Kraftsamlingsarbetet 
 
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör tillgänglighet.  

§ 166 Länsteknikcentrum – information  
Aktuell information ges.  

§ 167 
Dnr 
LK11- 
0518 

 
Regionalt utvecklingsansvar – ansökan om att få bilda 
regionkommun 
Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde 
2011-11-07. 
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§ 168 
Dnr 
LK11-
0057 

Motion – Landstinget i Jönköpings län – bäst i Sverige 
på miljöarbete 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof 
Bladh, Mikael Ekwall och Inga Jonasson samtliga V  
 
att landstingsstyrelsen ges uppdraget att ta fram en 
redovisning över hur Landstingets i Jönköpings län hävdar 
sig i jämförelse med landets landsting och regioner inom 
miljöområdet,  
 
att resultatet snarast återredovisas till landstingsfullmäktige, 
 
att resultatet används för att konkretisera och planera 
Landstingets miljöarbete med målet att bli ledande i Sverige 
på detta område.  
 
Allmänpolitiska utskottet har berett ärendet och föreslår att 
motionen ska anses besvarad.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 
enlighet med utskottets förslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 169 
Dnr 
LK11- 
0609 

 
Generalplan – Höglandssjukhuset Eksjö  
Föreligger förslag till slutfas av generalplan för Höglands-
sjukhuset i Eksjö.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna föreliggande förslag till slutfas av generalplan 
för Höglandssjukhuset i Eksjö.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 170 
Dnr 
LK11-
0287 

 
Policy för upphandling av varor och tjänster  
Föreligger förslag till policy för upphandling av varor och 
tjänster.  
 
Vid ärendets behandling meddelar Marcus Eskdahl att 
Socialdemokraterna inte deltar i dagens beslut.  
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Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna policy för upphandling av varor och tjänster.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 171 
Dnr 
LK11-
0278 

 
Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för 
allvarliga och extraordinära händelser 
Föreligger förslag till Kris- och katastrofmedicinsk 
beredskapsplan för allvarliga och extraordinära händelser.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan 
för allvarliga och extraordinära händelser.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 172 
Dnr 
LK11-
0604 

 
Extra resurser för förbättrad tillgänglighet 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2011 anvisat 25 
miljoner kronor för särskilda insatser för att förbättra 
tillgängligheten till hälso- och sjukvården.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att ur anslaget för oförutsedda utgifter anvisa 7 miljoner 
kronor för förbättrad tillgänglighet till operationer/åtgärder i 
hälso- och sjukvården.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 173 
Dnr 
LK11- 
0457 

 
Fria nyttigheter i företagshälsovård 
Landstinget i Jönköpings län har under en lång rad av år 
betalat kostnader gällande medicinsk diagnostik för 
företagshälsovård avseende sjukvård.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
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att kostnadsansvar för medicinsk diagnostik inom företags-
hälsovården avseende sjukvård, följer gällande regelbok för 
vårdval i Jönköpings län  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 174 
Dnr 
LK11-
0626 

 
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  

§ 175 
Dnr 
LK11-
0035  

 
Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014 
Vid dagens sammanträde föreläggs oppositionens förslag 
inkl yrkanden till Budget 2012 och flerårsplan 2013-2014,  
bilaga 1. 
 
Landstingsstyrelsen behandlar ärendet vid kommande 
sammanträde den 7 november.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen   

§ 176 
Dnr 
LK11-
0541 

 
Regional kulturplan 2011 – avsiktsförklaring  
Vid sammanträdet delas förslag till avsiktsförklaring 
avseende Regional kulturplan 2011.  
 
Landstingsstyrelsen behandlar ärendet vid kommande 
sammanträde den 7 november.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen   

§ 177 
 
Ajournering av sammanträdet  
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 10:45.  
Sammanträdet återupptas kl 11:15.  

§ 178 
 
Redovisningar och frågor  
Redovisning och svar på frågor önskas av följande vid ett 
kommande sammanträde i planeringsdelegationen: 
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• Skriftlig rapport uppföljning av primärvården 
• Hur möter Landstinget behovet hos de klienter som 

tidigare sökt de socialmedicinska mottagningarna? 
• Finns det något avtal med Destination Jönköping som 

har koppling till kulturhuset Spira? 
• Finns det något/ra avtal avseende bevakning och 

skötsel av Spira? 
• Hur hanteras en privat läkarmottagning som hänvisar 

till att man inte har landstingsmedel?  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  
 

 
 

 


