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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 129-150 

Tid: 2014-11-11, kl 09;00-10:55 

Plats: Landstingets kansli, sal A   

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

Rune Backlund (C)  

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

Anders Liif, personaldirektör, §§ 129-135 

  

§ 129 Aktuell information  

Landstingsdirektören informerar om följande:  

 

 Kontakt med Jönköpings kommun avseende 

planering av linjetrafik från Axamo. Kommunen 

samt intressenter önskar samverkan i frågan. 

 Stängning aktuell för röntgenavdelningen i Nässjö 

p g a rekryteringssvårigheter avseende 

röntgensjuksköterskor 

§ 130 Nominering av representanter till valberedningen för 

AB Transitio:s styrelse 
Information i ärendet av Rune Backlund. Landstinget avstår 

från att nominera representanter till detta.  

Transitio meddelas beslut.  

§ 131 

Dnr 

LJ2013 

/767 

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Anna-Carin Magnusson och Annika Hansson, 

Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta  

 

att Landstinget utvärderar effekterna av primärvårdens 

öppethållande. 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl på att 

motionen ska bifallas samt att Landstinget ska göra en 

uppföljande enkätundersökning bland medborgare som 

söker vård på vårdcentralerna på måndagar.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att planeringsdelegationen föreslår 

landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad. 

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget 

yrkande.  

 

Utdrag: Lanstingsstyrelsen 

§ 132 

Dnr 

LJ2014

/19 

Motion: Automatisera frikort 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta 

 

att Cosmic ska användas som ett av flera verktyg för att 

effektivt räkna fram frikort för enskilda patienter,  

 

att frikort i form av papperskort på längre sikt ska ersättas 

med digitala lösningar.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionens 1:a att-sats avslås samt att 

motionens andra-sats bifalles. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionens 1:a att-sats avslås samt, 

 

att motionens andra-sats bifalles. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 133 

Dnr 

LJ2014 

/347 

Motion: Gör den internationella kvinnodagen,  

den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga 

Jonasson, Mikael Ekvall och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet  

 

att Region Jönköpings län varje år skall ha flaggdag på 

Internationella kvinnodagen, den 8:e mars.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår 

att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 134 

Dnr 

LJ2013

/1602 

Motion: Screening av benskörhet 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Doris 

Lidman, Marianne Andersson och Ragnwald Ahlnér, 

Kristdemokraterna att fullmäktige beslutar  

 

att Landstinget utreder förutsättningarna för en 

försöksverksamhet med screening av benskörhet.   

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit 

yttrande och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 135 

Dnr 

LJ2014

/88 

Budget 2015  
Majoritetens förslag till budget presenterades vid 

planeringsdelegationens sammanträde 2014-10-14.  

Landstingsdirektören redogör för CSG:s synpunkter på 

Budget 2015.  
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Vid dagens sammanträde föreligger ändringar i 

budgettexten med anledning av föreslagna förändringar i 

verksamhetsorganisationen. Information i ärendet ges även 

av hälso- och sjukvårdsdirektören.  

 

Rune Backlund ställer sig bakom förslaget om en 

förändring av verksamhetsorganisationen. I detta instämmer 

även Maria Frisk och Lena Skaring Thorsén.  

 

Carina Ödebrink meddelar att Socialdemokraterna inte 

lämnar något budgetförslag idag och att man inte vill ta 

ställning till ovanstående organisationsförändring utan 

avvaktar till landstingsstyrelsens sammanträde.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att föreliggande förslag till budget med föreslagna 

förändringar behandlas vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 18 november. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 136 

Dnr 

LJ2014

/1422 

Partistöd – ändring i Kommunallagen  
Föreligger förslag till lokala regler för partistöd med 

anledning av ändring i Kommunallagen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna regelverk för partistöd. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 137 

LJ2014

/1272 

Revisorer 2014-2015 i stiftelser med anknuten 

förvaltning  

Föreligger hemställan från Landstingets revisorer avseende 

revisorer 2014-2015 i stiftelser med anknuten förvaltning. 
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att bilagd hemställan från Landstingets revisorer lämnas till 

landstingsfullmäktige för beslut. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 138 Sammanträdesplan för år 2015 

Föreligger förslag till sammanträdesplan för 2015. 

 

Vid ärendets behandling justeras datum för styrelsen från 

10 november till 17 november samt tillägg av 

styrelsesammanträde den 27 oktober. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att med ovanstående ändringar fastställa förslag till 

sammanträdesplan för år 2015. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 139 

Dnr 

LJ2014

/1114 

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region 

Jönköpings län 
Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde  

2014-09-30 att återremittera ovan rubricerade 

arvodesregler.  

 

Ärendet behandlas av landstingsstyrelsen 2014-11-18. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 140 

Dnr 

LJ2014

/1480 

Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings 

län  

Föreligger förslag till annonsering av kungörelse för 

regionfullmäktiges sammanträden.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att tillstyrka föreliggande förslag. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 141 

Dnr 

LJ2014

/1469 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Föreligger redovisning över icke slutbehandlade motioner  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att överlämna redovisning över icke slutbehandlade 

motioner till landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 142 

Dnr 

LJ2014

/353 

Verksamhetsavtal – primärkommunal samordning och 

utveckling 
Föreligger avtal mellan Landstinget och länets kommuner 

avseende primärkommunal samordning och utveckling.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande avtal med länets kommuner 

avseende primärkommunal samordning och utveckling.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 143 

Dnr 

LJ2014

/440 

Fast vårdkontakt – svar på skrivelse från 

Patientnämnden 
Föreligger svar på skrivelse till Patientnämnden avseende 

fast vårdkontakt.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att till Patientnämnden avge föreliggande svar.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 144 

Dnr 

LJ2014

/1445 

Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås 

Föreligger förslag till ombyggnation av rubricerad 

vårdcentral.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för ombyggnad av vårdcentralen i Tranås godkänna en 

maximal investeringsutgift på 5 300 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 145  

Dnr 

LJ2014

/353 

Budget för IT-kostnader i samband med regionbildning 
Föreligger kalkyl över IT-kostnader i samband med 

regionbildning.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för insatser inom IT kring regionbildning anvisa 2,4 

miljoner kronor,  

 

att finansiering sker ur landstingsstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 146 

Dnr 

LJ2014

/1158 

Remissvar: Delaktighet och rättssäkerhet vid 

psykiatrisk tvångsvård – Ds 2014:28 – S2014/6136/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 147 

Dnr 

LJ2014

/1344 

Remissvar: ”Rätt funktion på rätt plats” –  

TRV 2014/75917 
Landstinget i Jönköpings län har av Trafikverket beretts 

tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade ärende 

Föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till Trafikverket.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 148 

Dnr 

LJ2014

/1372 

Remissvar: Redovisning av kompletteringsuppgifter till 

regeringsuppdrag avseende Apoteksombud – 

S2014/3787/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

promemoria.  

 

Föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 149 

LJ2014

/1239 

Remissyttrande över Åtgärdsvalsstudien Västra 

stambanan genom Västra Götaland – TRV 

2013/55297 
Landstinget i Jönköpings län har av Trafikverket beretts 

tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade ärende.  

 

Föreligger förslag till yttrande.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till Trafikverket.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 150 

Dnr 

LJ2014

/1339, 

1349 

Samråd om förslag till verksamhetsplaner 2015 

gällande Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

samt Finnvedens samordningsförbund 

Ovanstående rubricerade samordningsförbund har översänt 

sina verksamhetsplaner för år 2015 för samråd med 

Landstinget.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna förslag till verksamhetsplan med budget för 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden,  

 

att godkänna förslag till verksamhetsplan med budget för 

Finnvedens samordningsförbund.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 
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