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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 77-97 

Tid: 2013-05-28, kl 09:00-14:30 

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) 

 

Märta Svärd (MP), § 79 

Inga Jonasson (V), § 79 

Samuel Godrén (SD), § 79 

 

Utskottsledamöter, deltar § 97 

Tommy Bernevång-Forsberg, deltar per telefon 

Per Hansson  

Håkan Sandgren  

Urban Blomberg  

Helena Stålhammar  

Britt Johansson 

Marianne Andersson  

Bo Kärreskog  

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§ 77-96 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 77-96 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

Sören Hansen, FS/Läkemedel, § 78 

Mårten Lindström, FS/Läkemedel, § 78  

Per Malm, FS/Vårdvalsenheten, § 79  

§ 77  Inledning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat. 

Tillägg till dagens ärendelista är följande:  

 Information och uppdrag avseende ACG 

 Bidragsärende DHR 

 

Frågor från oppositionen avseende  

 Ambulansutredning  

 Familjecentral och BVC 
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 Hemsjukvård och provtagning 

 Demensutredningar via vårdcentralen 

§ 78 Läkemedelsavtal  

Information av Sören Hansen och Mårten Lindström.  

§ 79 Information  

Vid dagens sammanträde ges information om: 

 Registrering av diagnoser enligt ACG – information 

av Per Malm 

 

Landstingsdirektören informerar om följande:  

 Offentliga Rummet  

 Genomförandet av scenkonstbiennalen  

 Utnämning – Guldskapellen 

 Genomförandet av Utvecklingskraft 

 

 Naturbruksutredningen – information av Rune 

Backlund 

 

Svar ges även på följande frågor:  

 Ambulanssituationen. Rapport föreläggs 

planeringsdelegationen när denna är klar.  

 Familjecentral och BVC – frågan förs tillbaka till 

sjukvårdsområdet och familjecentralen 

 Demensutredningar via vårdcentraler – frågan 

återkommer vid landstingsstyrelsen 

 Provtagning i hemsjukvård  - frågan återkommer vid 

landstingsstyrelsen  

 Ökande hjälpmedelskostnader – frågan återkommer 

vid landstingsstyrelsen  

§ 80 

Dnr 

LJ2013 

/628 

Delårsrapport  
Föreligger delårsrapport 1 för 2013. 

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde 

2013-06-11.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 81 

Dnr 

LJ2012 

/497 

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på 

medellivslängden  
I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, 

Sverigedemokraterna 

 

att Landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen 

inom vårt landsting att undersöka och redovisa överlevnad i 

de tolv vanligaste cancerformerna utifrån utbildnings- och 

inkomstnivå för patienter inom Landstingets 

upptagningsområde.  

 

att landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen vid 

vårt landsting att redovisa de åtgärder man vidtar för att 

minska sociala skillnader i ohälsa. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 82 

Dnr 

LJ2012 

/802 

Motion: Skapa ett skydd för ”Visselblåsare” i 

Landstinget i Jönköpings län  
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson och Mikael 

Ekvall, Vänsterpartiet  

 

att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att 

införa en oberoende mottagarfunktion för den som avslöjar 

brister i landstingets verksamhet eller i verksamheter som 

finansieras av Landstinget, 

  

att uppmärksamma och belöna medarbetare som visat 

civilkurage i arbetet, genom att ett civilkuragepris inrättas.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen avslås.  
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Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson i 

enlighet med det yrkande som Socialdemokraterna lade i 

utskottet.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 83 

Dnr 

LJ2013 

/463 

Revisionsberättelse med bokslut Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden 

Föreligger årsberättelse med bokslut.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 84 

Dnr 

LJ2013

/464 

Revisionsberättelse med bokslut Finnvedens 

samordningsförbund  
Föreligger årsberättelse med bokslut.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.  

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 85 

Dnr 

LJ2013 

/491 

Revisionsberättelse med bokslut Höglandets 

samordningsförbund  
Föreligger årsberättelse med bokslut.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.  

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 86  

Dnr  

LJ2013 

/41 

Hjärnkoll 

Föreligger skrivelse avseende arbete för förändrade attityder 

och värderingar som ökad kunskap om psykisk ohälsa, 

Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll.  

 

Ärendet kommer att behandlas vid landstingsstyrelsens 

sammanträde 2013-06-11. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 87 

Dnr 

LJ2013

/427 

Upphandlingsutredningen 2010 – slutbetänkande - 

 - SOU 2013:12 – Goda affärer – en strategi för hållbar 

offentlig upphandling - remissvar 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 

slutbetänkande.  

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på en 

tydligare formulering avseende kollektivavtal.  

 

Beslut  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och 

finner att planeringsdelegationen avslår Anna-Carin 

Magnussons ändringsyrkande.  

 

Planeringsdelegationen föreslår således landstingsstyrelsen 

besluta  

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 6(10) 

      

Planeringsdelegationen §§ 77-97 

Tid: 2013-05-28, kl 09:00-14:30 
 

 

 Sign 

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 88 

Dnr 

LJ2013 

/329 

Katastrofmedicin som en del av svenska insatser 

utomlands m m – Ds 2013:7 – S2013/1545/FS – 

remissvar 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 89 

Dnr 

LJ2013

/568 

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av intern 

kontroll  

Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-04-03 redovisat 

sin granskning av den interna kontrollen.  

 

Vid ärendets behandling tydliggörs att en revidering av 

handling för internkontroll bör vara klar under 2014.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att revisorernas rekommendationer beaktas i det fortsatta 

arbetet,  

 

att rapporten därmed läggs till handlingarna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 90 

Dnr 

LJ2013

/570 

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av 

representation 
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-03-28 redovisat 

sin granskning om landstingsstyrelsens interna kontroll av 

intern och extern representation är tillräcklig.  

 

Vid ärendets behandling tydliggörs att en revidering av 

handling för representation bör vara klar under 2014. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att revisorernas rekommendationer beaktas i det fortsatta 

arbetet,  

 

att rapporten därmed läggs till handlingarna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 91 

Dnr 

LK11-

0117 

Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i 

Jönköpings län  
Föreligger handling avseende ledningsplan för 

vuxenpsykiatrin. Ärendet har föredragits vid 

landstingsstyrelsens sammanträde den 9 april.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Anna-Carin Magnusson 

att Socialdemokraterna önskar återkomma i olika frågor där 

man inte delar de skrivningar som är gjorda, se bilagd 

protokollsanteckning.   

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna informationen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 92 

Dnr 

LJ2013

/746 

Landstingets kansli – organisatorisk förändring  

Föreligger förslag till organisatorisk förändring avseende 

Landstingets kansli  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för verksamhetsstöd och service etablera en ny 

förvaltning från den 1 september,  

 

att till förvaltningschef utse inköpsdirektören Arne Andersen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 93 

Dnr 

LJ2013 

/753 

Redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa 

finansiella förbindelser m m 
Föreligger förslag till Landstingets ställningstagande 

avseende redovisning om insyn i vissa finansiella 

förbindelser med mera.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella 

förbindelser med mera inte upprätta en särskild redovisning.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 94 

Dnr 

LJ2013 

/750 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Föreligger redovisning.  

 

Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner 

till landstingsfullmäktige. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 95 Uppdrag till landstingsdirektören 

Planeringsdelegationen ger landstingsdirektören i uppdrag  

 

att anlita en extern och oberoende expert för att granska 

effekterna av ersättningsmodellen,  

 

att den särskilda arbetsgrupp som analyserar hur registrering 

av diagnoser utvecklas och förändras får ett fördjupat 

uppdrag för ökad kontroll och öppen redovisning av 

diagnosregistrering,  

 

att stanna på 2013 nivå av ACG till ovanstående har säkrats.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen    

§ 96 

Dnr 

LJ2013 

/520 

Ansökan om bidrag från DHR  
Föreligger en retroaktiv ansökan från DHR avseende bidrag 

för 2013.  

 

Vid ärendet behandling ger Rune Backlund en bakgrund till 

DHR:s ansökan.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att behandla ansökan och att ge 100 000 kronor i 

organisationsstöd till DHR.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 97 Överläggningar med utskotten  

Överläggningar med utskotten avseende flerårsplan.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


