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Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 150-161 

Tid: 2013-11-05 09:00-11:25 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Rune Backlund (C) 

Lena Skaring Thorsén 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Märta Svärd´(MP), § 153 

Samuel Godrén (SD), § 153 

Inga Jonasson (V), § 153 

 

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör,  

§§ 150-153 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör,  

§§ 150-153 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

 

Joachim Werr, Health Navigator § 153 

Ludvig Dalemar, Health Navigator § 153 

  

§ 150 Inledning 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat. 

Ändringar i dagens ärendelista enligt följande:  

Inleds med ärende 4: Ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län, ärende 1: Budget 2014 och flerårsplan 

behandlas som sista ärende.  

 

Vid dagens sammanträde görs även en föredragning 

avseende effekter av införande av ACG i primärvården i 

Jönköping av företrädare från Health Navigator.  

 

Information avseende överenskommelse Adlon kommer att 

ges.  
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§ 151 Aktuell information  

Landstingsdirektören informerar om följande:  

 Resultat och återkoppling av Dialogen – en 

redovisning kommer att göras vid 

landstingsstyrelsens sammanträde  

 SIQ – återkoppling från platsbesöket 

 RUS – planering av fortsatt arbete 

 Familjeläkarna – återkommer med vidare 

information 

§ 152 

Dnr 

LJ2013

/1506 

Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län  
Landstingsfullmäktige har beslutat att utreda och införa 

vårdval i specialiserad vård. Föreligger förslag till beslut 

avseende fastställande av förfrågningsunderlag samt 

utformning av ersättningsystem.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson 

avslag på föreliggande förslag. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta  

 

att fastställa förfrågningsunderlag enligt lag om 

valfrihetssystem för ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län samt,  

 

att uppdra till landstingsstyrelsen inom anvisad utgiftsram 

utforma ersättningssystem för vårdval inom ögonsjukvård.  

 

Reservation S till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 153 Effekter av införande av ACG i primärvården i 

Jönköpings län – granskningsrapport från  

Health Navigator 
Genomgång av rubricerad granskningsrapport.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 154 

Dnr 

LJ2013 

/1244 

Ledningssystem för samverkan mellan Landstinget och 

länets kommuner och handlingsplan för gemensamt 

arbete med mest sjuka äldre  
Föreligger handling avseende samverkan och handlingsplan 

för ett gemensamt arbete mellan Landstinget och länets 

kommuner för mest sjuka äldre.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna handlingsplan för arbete med de mest sjuka 

äldre,  

 

att anta föreliggande förslag om ett gemensamt 

ledningssystem för samverkan med länets kommuner.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 155 

Dnr 

LJ2013

/1383 

Regionbildning – avveckling av Regionförbundet i 

Jönköpings län 
Föreligger handling avseende avveckling av 

Regionförbundet.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl bifall till 

föreliggande förslag. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31.  

 

att Regionförbundets kvarvarande medel efter att samtliga 

avvecklingskostnader reglerats, överförs till 

regionkommunen i syfte att finansiera regionala 

utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 156 

Dnr 

LJ2013

/1508 

Hjälpmedelscentral – organisatorisk hemvist  

Föreligger förslag till ny organisatorisk hemvist för 

Hjälpmedelscentralen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att från och med 2014-01-01 organisera 

Hjälpmedelscentralen inom förvaltningen Verksamhetsstöd 

och service.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 157 

Dnr 

LJ2013 

/1372 

Granskning av IT-säkerheten inom Landstinget i 

Jönköpings län  
Föreligger granskningsrapport från Landstingets revisorer 

avseende IT-säkerheten i Landstinget.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att ovanstående rekommendationer från Landstingets 

revisorer beaktas och genomförs,  

 

att rapporten följs upp vid kommande överläggningar 

mellan Landstingets revisorer och landstingsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 158 

Dnr 

LJ2013

/1491 

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, 

Vaggeryds kommun  
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade del av 

fastighet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för en köpeskilling på 1 200 000 kronor försälja del av 

fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun med 

villkor enligt upprättat köpekontrakt.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 159 

Dnr 

LJ2013

/1101 

Remiss: Ansvarsfull hälso- och sjukvård –  

SOU 2013:44 – dnr S2013/4872/FS 
Föreligger förslag till yttrande över ovan rubricerade 

slutbetänkande.  

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 160 

Dnr 

LJ2013

/425 

Budget 2014 och flerårsplan  

Vid dagens sammanträde delas ändringar i budgetförslag 

från majoriteten. Dessutom delas oppositionens förslag till 

budget. 

 

Ärendet behandlas vid landstingsstyrelsens sammanträde 

2013-11-12.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 161 

Dnr 

LJ2013

/1407 

Information - Regionala kunskapscentret Adlon –

överenskommelse 
Rune Backlund informerar om redaktionella förändringar 

som gjorts i överenskommelsen avseende kunskapscentret 

Adlon. Överenskommelsen kommer att sändas till 

Landstinget för undertecknande.  

 

Utdrag: Folkhälsa sjukvård 

 

  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 



 

PROTOKOLL 6(6) 

      

Planeringsdelegationen §§ 150-161 

Tid: 2013-11-05 09:00-11:25 
 

 

 Sign 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


