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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 105-121 

Tid: 2012-08-27, 09:00-10:30 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson, ordförande 

Rune Backlund 

Marcus Eskdahl 

Anna-Carin Magnusson 

Lena Skaring-Thorsén 

Anders Pansell 

 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Anders Liif, personaldirektör 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

 

  

§105  Information 

Landstingsdirektör Agneta Jansmyr informerar om: 

 

 Att tekniska delegationen beslutat att återföra ärendet 

om nybyggnationen av familjecentral Värnamo, med 

anledning av att kostnaden överstiger kostnadsramen. 

 

Personaldirektör Anders Liif informerar om: 

 

 Chefslöner och kriterier för lönesättning.  

§106  

 
LJ2013

/110 

Motion: Underlätta budgetarbetet, implementera 

budgetsimulator 
I en motion till fullmäktige föreslår, Samuel Godrén 

Sverigedemokraterna  

 

att implementera någon form av budgetsimulator på 

hemsidan, i informativt syfte, där medborgarna får ge sin 

syn på vad som är viktigt att prioritera.  

 

Allmänpolitiska utskottet har yttrat sig över motionen och 

föreslår att den avslås.  

 



 

PROTOKOLL 2(9) 

      

Planeringsdelegationen §§ 105-121 

Tid: 2012-08-27, 09:00-10:30 
 

 

 Sign 

 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

beslutar 

 

att avslå motionen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§107  

 
LJ2013

/1320 

Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och 

Barnavårdscentralernas uppdrag 
I en motion till fullmäktige föreslår Rachel de Basso och 

Agneta Johansson, Socialdemokraterna 

 

att de hälsofrämjande uppdragen för MVC och BVC 

tydliggörs och kvalitetssäkras. 

 

att en undersökning görs för att klargöra genomförande-

nivån i de hälsofrämjande uppdragen.   

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har yttrat sig över 

motionen och föreslår att första att-satsen besvaras och bifall 

till andra att-satsen. 

 

Beslut: 

Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

beslutar att besvara första att-satsen och bifall till andra att-

satsen. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§108  

 
LJ2013

/1476 

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar 

I en motion till fullmäktige förslår Lena Skaring Thorsén 

 

att landstinget undersöker möjligheten att skapa en 

sjukvårdsapp för ungdomar med upplysningar om egenvård 

och om hur man tar kontakt med vården. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har yttrat sig över 

motionen och föreslår att den avslås.  

 

Lena Skaring Thorsén yrkar bifall till motionen. 
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Beslut: 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 

att man bifaller utskottets yttrande.  

Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

beslutar att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§109  
LK11/ 

0306 

Motion: Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus 

Eskdahl och Ann-Kristine Göransson Socialdemokraterna 

 

att Landstinget stimulerar verksamheten och dess 

förvaltningar för att skapa mönsterarbetsplatser tillsammans 

med de fackliga organisationerna.  

 

Allmänpolitiska utskottet har yttrat sig över motionen och 

föreslår  

att antagna policydokumnet och riktlinjer följs upp och 

implementeras i Landstingets verksamheter, 

att en årlig redovisning görs till landstingsfullmäktige och 

att motionen därmed i övrigt anses besvarad.  

 

Rune Backlund yrkar att den andra att-satsen ändras till att 

en årlig redovisning görs i årsredovisningen.  

 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till Rune Backlunds yrkade.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 

att delegationen bifaller Rune Backlund yrkande. 

Planeringsdelegationen föreslår därmed att 

landstingsstyrelsen beslutar  

 

att antagna policydokumnet och riktlinjer följs upp och 

implementeras i Landstingets verksamheter. 

att en årlig redovisning görs i årsredovisningen  

att motionen i övrigt ska anses vara besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§110  

 
LJ2012

/1385 

Motion: Utöka friskvårdsbidraget 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof 

Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 

 

att Landstinget i Jönköpings län justerar upp 

friskvårdsbidraget från 500 till 1700 kronor/år samt, 

att förändringen justeras in i friskvårdspolicyn. 

 

 

Allmänpolitiska utskottet har yttrat sig över motionen och 

föreslår 

att nuvarande regelverk för ersättning/bidrag avskaffas och 

ersätts med ett likvärdigt bidrag oavsett var inom 

Landstinget man är anställd och 

att bidragsnivån höjs samt 

att förslag till nya riktlinjer och bidragsnivå presenteras i 

samband med budget2014 och 

att motionen i övrigt anses besvarad.  

 

Rune Backlund yrkar att en fördjupad konsekvensanalys av 

förändrat friskvårdsbidrag görs. Konsekvensbeskrivningen 

ska utgå från ett pågående arbete med hälsofrämjande 

arbetsplatser, och att motionen därmed är besvarad.  

 

Beslut: 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 

att planeringsdelegationen bifaller Rune Backlunds yrkande. 

Planeringsdelegationen föreslår därmed att 

landstingsstyrelsen beslutar 

 

att en fördjupad konsekvensanalys av förändrat  

friskvårdsbidrag görs. Konsekvensbeskrivningen ska utgå 

från ett pågående arbete med hälsofrämjande arbetsplatser, 

och att motionen därmed är besvarad. 

 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§111  

 
LJ2013

/738 

Indelning av landstingsvalkretsar och antal mandat 

inför valet 2014 
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella 

förändringar av valkretsar inför valet 2014.  

 

Beslut: 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen beslutar 

 

att indelningen av landstingsvalkretsar inte ändras, utan 

följer samma indelning som vid valet 2010. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§112  

 
LJ2013

/266 

Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings 

län (förslag 2013-06-11) 
Regionkommittén har begärt synpunkter på förslag till 

framtida organisation för regionkommun inför det slutliga 

förslag som ska lämnas 2013-09-27. Ett förslag till yttrande 

finns för beslut.  

 

Lena Skaring Thorsén yrkar med anledning av att det idag 

heter Jönköpings läns landsting, och att ingen geografisk 

ändring kommer att ske beträffande regionens storlek, samt 

att för att alla regionen ska känna sig delaktiga så bör 

namnet vara: Region Jönköpings län.  

 

Beslut: 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 

att planeringsdelegationen beslutat att föreslå att landstings-

styrelsen yttrar sig i enlighet med liggande förslag.  

 

Reservation: 

Lena Skaring Thorsén till förmån för eget yrkande.  

 

Protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna hänvisar till tidigare egna yrkanden som 

Planeringsdelegationen behandlade den 28 maj 2013. När 

det gäller namnfrågan för den nya regionkommunen är 

Socialdemokraterna positiva till regionkommitténs förslag: 

Region Jönköping-Småland. 
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Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§113  

 
LJ2013

/886 

Ändring i förbundsordningen för Höglandets 

samordningsförbund 
Ett förslag till förändring av förbundsordningen för 

Höglandets samordningsförbund finns för beslut. 

 

Beslut: 

Planeringsdelegationen förslår att landstingsstyrelsen 

beslutar  

 

att godkänna föreliggande förslag till ändring i Höglandets 

förbundsordning samt, 

 

att ny förbundsordning gäller från och med 2014-01-01. 

 

Planeringsdelegationen anser att förbundsordningarna för de 

tre samordningsförbunden bör samordnas i större 

utsträckning och att frågan bör lyftas nästkommande 

gemensamma träff.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§114  

 
LJ2013

/1075 

Köp av del av fastighet Henja 3:26 i Gislaveds 

kommun 
Ägaren till Henja 3:26 önska sälja mark, med anledning av 

detta vill Stora Segerstads naturbruksgymnasium säkra 

fortsatt övningsareal genom att köpa en del av 

fastigheten som idag arrenderas. 

 

Beslut: 

Planeringdelegationen förslår att landstingsstyrelsen beslutar 

 

att för en köpeskilling av 1,7 miljoner kronor godkänna köp 

av del av fastigheten Henja 3:26, Gislaveds kommun enligt 

upprättat köpekontrakt. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§115  
LJ2013

/909 

Försäljning av bostadsrätt HSB Släggan Värnamo 
Landstinget äger bostadsrätt i bostadsrättsföreningen HSB 

Släggan vilken en gång i tiden förvärvats för att tillgodose 
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 personalbostadsbehov inom Värnamo sjukvårdsområde. 

Värnamo. Detta behov anses inte längre förekomma. 

 

Beslut:  

Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

beslutar  

 

att genom anbudsgivning via mäklare sälja bostadsrätten till 

lägenheten 08-2208-1-60-1 i bostadsrättsföreningen HSB 

Släggan.  
 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§116  
LJ2013

/832 

Revision av stiftelser 
Landstinget förvaltar genom anknuten förvaltning nitton 

stiftelser. Stiftelsernas revisorer har 2013-04-14 lämnat 

revisionsberättelse för 2012 års verksamhet. Revisions-

berättelserna innehåller inga anmärkningar vad avser 

stiftelsernas förvaltning. 

 

Beslut 
Planeringsdelegationen förslår att landstingsstyrelsen 

beslutar 

 

att för stiftelser med krav på årsredovisning till länsstyrelsen 

överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012 

samt 

 

att i övrigt lägga revisionsberättelse för landstingets 

stiftelseförvaltning till handlingarna. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§117  
LJ2013

/695 

Remiss: En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 
Landstinget i Jönköpings län har erbjudits möjlighet att 

lämna synpunkter på förslagen i betänkandet och ett förslag 

till yttrande finns för beslut.  

 

Beslut:  

Planeringsdelegationen förslår att landstingsstyrelsen 

föreslås besluta 

 

att yttra sig i enlighet med förslag.  
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Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§118  

 
LJ2013

/787 

Remiss: Ersättning vid läkemedelsskador och 

miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna, SOU 2013:23 
Landstinget i Jönköpings Län har getts möjlighet att yttra sig 

över delbetänkandet och ett förslag till yttrande finns för 

beslut.  

 

Beslut: 

Planeringsdelegationen föreslås besluta 

 

att yttra sig enligt förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§119  

 
LJ2013

/952 

Remiss: Rätt information – kvalité och patientsäkerhet 

för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, SOU 2013:45 
Landstinget i Jönköpings Län har getts möjlighet att yttra sig 

över delbetänkandet och ett förslag till yttrande finns för 

beslut.  

 

Beslut: 

Planeringsdelegationen föreslås besluta 

 

att yttra sig enligt förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§120  
LJ2013

/569 

 

Granskning av årsredovisning 

Landstingets revisorer har i skrivelse 2012-04-11 redovisat 

sin granskning av Landstingets årsredovisning 2012. Ett 

förslag till svar på revisionens granskningsrapport finns för 

beslut. 

 

Beslut:  

Planeringdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

beslutar 

 

att lämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas 

granskningsrapport till Landstingets revisorer. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§121  
LJ2013

/1096 

Sammanträdesplan för 2014 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2014 finns för beslut.  

 

Beslut: 

Planeringsdelegationen föreslår förändringar av 

sammanträdesdatumen i september, tillägg av valfullmäktige 

i december samt att landstingsstyrelsen i övrigt fastställer 

sammanträdesplanen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

   

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


