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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen § 163-180 

Tid: 2013-12-03, kl 09:00-12:05 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Maria Frisk (KD) 

Anna-Carin Magnusson (S) 

Rune Backlund (C) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 165-180 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg, § 163 

Noomi Carlsson, utredare FS, §§ 178-179  

§ 163 Information  

Följande information ges av landstingsdirektör:  

 Rapport från möte med Cambio Cosmic, information 

kring den gemensamma avsiktsförklaring kring 

utveckling av systemet som samtliga berörda landsting 

och Capio tecknat. 

 Flera utmärkelser till Landstinget sista veckorna. 

 Återkoppling från SIQ efter nominering och 

platsbesök, landstinget erhåller inte Utmärkelsen denna 

gång. 

 

Följande information ges av ekonomidirektör:  

 Landstinget har erhållit uppdrag att förvalta stiftelse. 

Ärendet kommer att behandlas av landstingsstyrelsen. 

 

Följande information ges av hälso- och sjukvårdsdirektör samt 

Anette Petersson:  

 Redovisning av Öppna jämförelser 2013.  

§ 164 Frågor  
Följande frågor ställs av oppositionen:  

 Vaccinationer i hemsjukvården – diskussion kring 

hantering och uppdrag. Svar ges av hälso- och 

sjukvårdsdirektör 
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 Köpt specialistvård från Simrishamn, vilka volymer? 

Hälso- och sjukvårdsdirektör återkommer med 

information. 

§ 165 

Dnr 

LJ2013 

/425 

Förvaltningsbudgetar 2014 
Genomgång av ekonomidirektör och landstingsdirektör.  

 

Vid dagens sammanträde tas inget beslut i ärendet.  

Ärendet behandlas av landstingsstyrelsen den 17 december 

då med svar på de specifika frågor som ställts vid dagens 

sammanträde.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 166 

Dnr 

LJ2013

/1299 

Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om 

kemikaliers inverkan på barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende 

kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området,  

 

att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även om fatta 

följande, 

 

att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och 

samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier.  

 

Motionen har behandlats av Allmänpolitiska utskottet har 

avgivit yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 167 

Dnr 

LJ2013

/1527 

Energibesparande åtgärder  
I Landstingets program för Hållbar utveckling har redovisats 

behov av att 20 miljoner kronor per år disponeras för 

energisparåtgärder. Föreligger förslag nu till energibesparande 

åtgärder.  
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Beslut i ärendet tas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 

17 december.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 168 

Dnr 

LJ2013

/1553 

Försäljningsuppdrag Fortunagården 

Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna att försäljning av fastigheterna Läkaren 2 och 

Läkaren 4 i Värnamo kommun påbörjas. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 169 

LJ2013 

/1583 

Onkologiska kliniken – investeringsram för tillbyggnad för 

strålbehandling  
Landstingsfullmäktige har beslutat att anvisa 61,2 miljoner 

kronor för byggnation av två bunkrar för strålbehandlings-

verksamhet med linjeacceleratorer.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för tillbyggnad av lokaler för strålbehandling vid 

onkologiska kliniken godkänna en investeringsram på 67,2 

miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 170 

Dnr 

LJ2013

/1630 

Ombyggande av medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov 

Föreligger förslag till ombyggnation av medicinkliniken, 

Länssjukhuset Ryhov 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för ombyggnation av medicinklinikens lokaler vid 

Länssjukhuset Ryhov godkänna en investeringsram på 13,4 

miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 170 

Dnr 

LK09-

0069 

Barnahus – ombyggnation av lokal  

Landstingsfullmäktige har i budget 2014 anvisat resurser för 

att tillsammans med berörda myndigheter i länet starta ett  

s k Barnahus. Föreligger nu förslag till ombyggnation av 

lokaler i Hälsans vårdcentrum. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för Barnahus godkänna ombyggnation av lokaler i Hälsans 

vårdcentrum inom en utgiftsram på 2,7 miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 171 

Dnr 

LJ2013 

/1506 

Vårdval ögon – ersättningssystem  

Föreligger handling avseende vårdval ögon och 

ersättningssystem och villkor. Inför behandling i 

landstingsstyrelsen kompletteras ärendet med missiv.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att de 

ej deltar i dagens beslut.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att tillstyrka föreliggande skrivning avseende  

ersättningssystem för vårdval ögon, se sidan 38.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 172 

Dnr 

LJ2013

/1174 

Länsgemensam urologisk verksamhet  

Föreligger förslag till förändrad organisation för Landstingets 

urologiska verksamhet. Ärendet behandlas vid 

landstingsstyrelsens sammanträde den 17 december då 

komplettering med riskanalys föreligger samt att ärendet 

behandlats i Centrala Samverkansgruppen 

 

Utdrag: Lanstingsstyrelsen  

 

§ 173 

Dnr 

Landstingets kansli – organisatorisk förändring  

Föreligger förslag till en organisatorisk förändring av 



 

PROTOKOLL 5(7) 

      

Planeringsdelegationen § 163-180 

Tid: 2013-12-03, kl 09:00-12:05 
 

 

 Sign 

 

LJ2013

/746 

Landstingets kansli.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna redovisade organisatoriska förändringar och 

inriktning för fortsatt arbete.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 174 

Dnr 

LJ2013

/1581 

Gemensam enhetlig modell för 

preventivmedelssubvention 
Föreligger förslag till att Landsinget i Jönköpings län följer 

SKL:s rekommendation om en enhetlig modell för 

preventivmedelssubvention.  

 

Vid ärendet behandling föreslås en ny att-sats lydande:  

 

att 2,1 miljoner anvisas ur landstingsstyrelsens oförutsedda för 

2014 för att täcka kostnaden.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att Landstinget i Jönköpings län följer SKL:s rekommendation 

om en enhetlig modell för preventivmedelssubvention som 

innebär 

 att åldersgräns för subvention är till och med 25 år, 

 att egen kostnad inte ska överstiga 100 kr vid köp av 

subventionerade preventivmedel samt,  

 att prevention ska ingå i läkemedelsförmånerna för att 

vara aktuella för subvention 

 

att 2,1 miljoner anvisas ur landstingsstyrelsens oförutsedda för 

2014 för att täcka kostnaden, 

 

att beslutet gäller från 1 januari 2014.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 175 

Dnr 

LJ2013

Delegationsordning avseende beslut enligt 

färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen  

Föreligger förslag till delegationsordning enligt färdtjänst- och 
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/1460 riksfärdtjänstlagen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bilagd delegationsordning avseende beslut enligt 

lag om färdtjänst och lag om riksfärdstjänst,  

 

att ansvarig förvaltning är Jönköpings Länstrafik,  

 

att rapportering av utfärdade beslut om tillstånd till färdtjänst 

och riksfärdtjänst anmäls till landstingsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 176 

Dnr 

LJ2013

/1472 

Remiss: En utvecklad budgetprocess – ökad 

tillgänglighet och struktur – SOU 2013:73 
Föreligger förslag till yttrande över ovanstående betänkande. 

 

Vid ärendets behandling föreslår Anna-Carin Magnusson ett 

tillägg i yttrandet avseende investeringsbudget. Förslaget 

tillstyrks av planeringsdelegationen. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge yttrande enligt bilagt förslag med ovanstående tillägg.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 177 

Dnr 

LJ2013

/1525 

Remiss: Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, 

Kronobergs län och Jämtlands län – DS 2013:67 
Föreligger förslag till ovanstående promemoria.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge yttrande enligt bilagt förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

 

 



 

PROTOKOLL 7(7) 

      

Planeringsdelegationen § 163-180 

Tid: 2013-12-03, kl 09:00-12:05 
 

 

 Sign 

 

§ 178 

Dnr 

LJ2013

/681 

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer 

inom funktionshinderområdet 2014 
Föreligger förslag till fördelning av ekonomiska medel till 

organisationer inom funktionshinderområdet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag för 

år 2014. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 179 

Dnr 

LJ2013

/1648 

Bidrag inom folkhälsoområdet 2014  

Föreligger förslag till fördelning av ekonomiska medel till 

organisationer inom folkhälsoområdet.  

 

Vid ärendets behandling diskuteras fördelning av bidrag.  

Beslut i ärendet tas i samband med landstingsstyrelsens 

sammanträde 17 december.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 180 Tvätteriet Norrköping 
Ordföranden informerar om tillsättning av ny VD för Tvätteriet 

i Norrköping där Landstinget är delägare.  

Till ny VD, med tillträde den 1 januari 2014, har utsetts  

Johnny Hägerström.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   
 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


