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Plats: Landstingets kansli, sal A  

Närvarande: Beslutande:  
Håkan Jansson (M), ordförande 
Maria Frisk (KD) 
Anna-Carin Magnusson (S) 
Rune Backlund (C) 
Lena Skaring Thorsén (FP) 
Marcus Eskdahl (S) 
 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 
Siw Kullbergh, kanslidirektör/sekreterare 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör,  
§§ 1-2 
Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

       

§ 1 Dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. 
Önskemål framförs om kommande redovisningar se § 18. 

§ 2 Information 
Vid dagens sammanträde ges information av regional 
utvecklingsdirektör om följande:  
 

• Energikontor i länet. Landshövdingen har bjudit in 
Landstinget och Regionförbundet till möte den 3 
februari. 

• Avtal kring bevakning, vaktmästeri, städning med 
mera för kulturhuset Spira. 

• Samarbete mellan Programbolaget i Jönköping och 
övriga arrangörer avseende Spira. 

 
Landstingsdirektör informerar om följande:  
 

• Förslag till arbetsgång kring nytt miljöprogram.  
Planeringsdelegationen beslutar att man kan gå 
vidare med planering av en workshop. Förnyad 
diskussion vid kommande sammanträde i 
planeringsdelegationen.  
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• Inga speciella händelser att rapportera från 
verksamheten under jul- och nyårshelgen.  

• Ombyggnation för vårdcentral och familjecentral  i 
Gislaved. Investeringsärende skrivs fram till 
landstingsstyrelsen den 24 januari.             

• Arbetet med ”Kraftsamling”. Intranätsida finns där 
man kan följa arbetet.  

• I februari beräknas rapporten  om ”Framtidens 
specialistsjukvård” vara klar. 

• Information om Länstrafiken och IT planeras till 
landstingsstyrelsen den 24 januari.  

§ 3 Regionalt trafikprogram – information 
Information av Rune Backlund kring tidplan och arbetsgång. 
Informerar även att det från och med årsskiftet är regional 
utvecklingsdelegation som är representanter i det 
samverkansråd som finns, allt i enlighet med det beslut som 
landstingsstyrelsen tog i ärendet februari 2011.  
 
Samrådsmöten med kommunerna planeras under februari 
och mars. De fullmäktigeledamöter som finns i respektive 
kommun kommer att bjudas in till dessa samrådsmöten, då 
landstingsfullmäktige planeras ta beslut om regionalt 
trafikprogram vid sammanträde i september.  

§ 4 
Dnr 
LK10-
0275  

Motion – PSA-tester, informationsinsatser, forskning 
och utveckling  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, 
Moderaterna, landstingsfullmäktige besluta 
 
att Socialstyrelsens eller annan information tillställs samtliga 
vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt till ett PSA-
test, informationsmaterial som skall vara tillgängligt för 
allmänheten, 
 
att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings 
län om att män har rätt att få genomgå ett PSA-test, 
 
att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för 
män i åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret 2011 
– att bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt, 
 
att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, 
”projektinvolvering”. 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgett yttrande 
och föreslår bifall till första att-satsen samt avslag på övriga 
att-satser.  
 
Planeringsdelegationen beslutade vid sammanträde den 6 
december 2011 att ett förtydligande bör göras avseende 
vilken behandling och information som idag ges till dessa 
patienter föreligger, därför ett kansliyttrande daterat 
2012-01-02 som förtydligar detta samt som även föreslår att 
motionen är besvarad.  
 
Beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 
enlighet med kansliyttrande daterat 2012-01-02  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 5 
Dnr 
LK10-
0503  

Motion – Hälsofrämjande och läkande trädgård 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar: 
 
att en plan tas fram, med förslag på åtgärder och behov, i 
syfte att tillskapa och utveckla läkande och hälsobefrämjande 
trädgårdar på alla länets sjukhus.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet  
Jönköping för yttrande.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 6 
Dnr 
LK11-
0011 

Motion – Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, landstings-
fullmäktige besluta 

att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från 
Gotland och Stockholm att snarast skapa förutsättningar för 
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att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos 
personer mellan 60-69 år. 
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet  
Höglandet för yttrande.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

att avslå motionen.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 7 
Dnr 
LK11-
0012  

Motion – Den äldre människan på akutmottagningen  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår 
Anne Karlsson, Sverigedemokraterna, att landstings-
fullmäktige beslutar 
 
att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken 
skapas på en av våra akutmottagningar i länet, och bedrivs 
som ett tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal 
som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping för yttrande. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 8 
Dnr 
LK11-
0056  

Motion – Använd IT-tekniken för att förbättra kvalitén 
för patienter på sjukhuset i länet 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-
Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, samtliga 
Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 
 
att alla patienter på länets sjukhus får tillgång till internet, 
 
att ett utvecklingsarbete startas för att använda IT som ett 
redskap i arbetet med kultur-i-vården, 
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att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken, 
 
att barn och ungdomar prioriteras. 
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet  
Höglandet för yttrande.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att motionen är besvarad. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 9 
Dnr 
LK11-
0296 

Motion – Utforma ett policydokument för demokrati-
frågor 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall, 
Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, samtliga Vänsterpartiet, 
 
att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna 
att utforma ett policydokument som skall gälla för samtliga 
av landstingets verksamheter. 
 
att policydokumentet skall innefatta övergripande riktlinjer 
gällande integration, jämställdhet, tillgänglighet, miljöarbete 
samt påverkansmöjligheter för anställda och medborgare. 
 
att i det fall det anses önskvärt att utforma ett 
policydokument för demokratiska frågor, ge uppdraget att 
formulera förslag till ett sådant dokument till allmänpolitiska 
utskottet.  
 
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 10 
Dnr 
LK11- 
0010 
 

Avtal om överlåtelse av Jönköpings Länstrafik AB:s 
verksamhet  
Föreligger överlåtelseavtal mellan Jönköpings Länstrafik AB 
och Landstinget.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna avtal med Jönköpings Länstrafik AB, daterat 
2011-12-20 avseende överlåtelse av verksamhet.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 11 
Dnr 
LJ 
2012/9 

Ombyggnation av patientbussar – Länssjukhuset 
Ryhov 
Föreligger förslag till ombyggnation av 10 patientbussar till 
en kostnad av 4,9 miljoner kronor. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att anvisa 4,9 miljoner kronor för ombyggnation av 10 
patientbussar inom Jönköpings sjukvårdsområde samt,  
 
att medel disponeras ur ramen för ofördelade 
investeringsmedel.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 12 
LJ 
2012/1 

Solfångarfält i Värnamo  
Landstinget deltog genom landstingsfastigheter i en förstudie 
kring storskalig användning av solenergi i Värnamo tätort. 
Efter förstudiens genomförande har fortsatt arbete skett kring 
vilka möjligheter som ges att genomföra projekt.  
Föreligger vid dagens sammanträde förslag om att 
Landstinget avstår från deltagande i etablering av 
solfångarfält i Värnamo.  
 
Vid ärendets behandling yrkar ordföranden bifall till 
föreliggande förslag om att avstå från deltagande.  
 
Marcus Eskdahl yrkar att Landstinget bör delta i projektet 
kring en fortsatt etablering av solfångarfält i Värnamo.  
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Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att planeringsdelegationen beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag.  
 
Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns: 
 
Föreliggande förslag mot Marcus Eskdahls yrkande.  
 
För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Maria Frisk, 
Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén och Håkan Jansson.  
 
För bifall till Marcus Eskdahls yrkande (NEJ) röstar Anna-
Carin Magnusson och Marcus Eskdahl.  
 
Planeringsdelegationen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag  
 
att avstå från deltagande i etablering av solfångarfält i 
Värnamo.  
 
Ärendet behandlas på landstingsstyrelsens sammanträde  
2012-01-24.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 13 
Dnr 
LJ 
2012/7 

Bidrag till Jönköping Academy 
Föreligger förslag till anvisning av ett engångsbidrag för 
2012 till Jönköping Academy på 250 000 kronor.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 
som ett engångsbidrag för 2012, anvisa 250 000 kronor till 
Jönköping Academy.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 14 
Dnr 
LK11- 
0436  

Slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
Föreligger slutredovisning av fastighetsinvesteringar.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
enligt bilagd förteckning samt,  
 
att ur anslaget för fastighetsinvesteringar anvisa 334 000 kr 
(ökade avskrivningskostnader) för justering av 
landstingsfastigheters ersättning 2011.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 15 
Dnr 
LK11-
0681 

DS 2011:38 – En EU-rättslig anpassning av regelverket 
för sprutor och kanyler – S 2011/10058/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 
promemoria.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna förslag till yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 16 
Dnr 
LK11-
0682 

Betänkandet – Händelseanalyser vid självmord inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 
2010:45) – S2010/5325/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 
betänkande.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna förslag till yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 17 
Dnr 
LK11-
0700 

Delbetänkandet – På jakt efter den goda affären – 
analys och erfarenheter av den offentliga 
upphandlingen – SOU 2011:73  
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 
delbetänkande.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna förslag till yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 18 Redovisningar och frågor  
Redovisning och svar på frågor önskas av följande vid ett 
kommande sammanträde i planeringsdelegationen: 
 

• Redovisning av inkassoverksamheten och vilka 
företag som Landstinget anlitar.  

• Återkoppling kring beslut den 15 juni avseende 
anställningsbegränsning med anledning av 
ekonomisk situation på Jönköpings sjukvårdsområde. 
Vad blev konsekvenserna av beslutet fram till 
årsskiftet?  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  
 

 
 

 


