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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 151-167 

Tid: 2014-12-02, kl 09;00-11:40 

Plats: Landstingets kansli, sal A   

Närvarande: Beslutande: 

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

Rune Backlund (C)  

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Ann-Christin Göransson (S), ersätter Marcus Eskdahl  

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör § 151- 152 

Erik Andersson, trafikutvecklare § 151- 152 

Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör § 167 

Anneli Svenningsson-Rydell, projektledare § 167 

 

Under § 167 medverkar även representanter från Eksjö 

kommun: Anneli Rydén, Thomas Erazim, Diana 

Laitinen och Stefan Elm  

§ 151 Dagordning 
Till dagens ärendelista tillkommer: 

 Remiss avseende rekommendation om enhetlighet i 

landstingens och regionernas erbjudande av 

offentligt finansierad assisterad befruktning.  

 Förslag till justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll. 

§ 152 Information  
Följande information ges vid dagens sammanträde:  

 Carl-Johan Sjöberg och Erik Andersson, 

Länstrafiken informerar kring de trafikförändringar 

som finns beskrivna i bilagd förvaltningsbudget för 

Länstrafiken. 

 Landstingsdirektören informerar om Öppna 

jämförelser miljö där Landstinget har en bra 

placering. 

 Öppna jämförelser för hälso- och sjukvård kommer 

under morgondagen. 
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 Beslut i budget avseende verksamhetsöversyn har 

föranlett ett antal aktiviteter för att skapa 

delaktighet, under morgondagen möte med samtliga 

verksamhetschefer i specialiserad vård.  

Planering för fortsatt arbete kommer att presenteras.  

 Remiss avseende kostnadsfria läkemedel för barn 

har kort remisstid, kan ej beredas av PD i sedvanlig 

ordning. Yttrandet dock klart till 

landstingsstyrelsens sammanträde.  

 Flyglinje Jönköping-Frankfurt på gång.  

 Återremiss på del av arvodesreglerna behandlas av 

landstingsstyrelsen vid ett extra sammanträde den  

9 december.  

§ 153 

Dnr 

LJ2014

/88 

Budgetar för verksamhetsområden 2015 
Föreligger förslag till budgetar för verksamhetsområden 

2015.  

 

Vid ärendets behandling föreslås ett tillägg i föreliggande 

dokument kring att rapportering sker både till regionstyrelse 

och nämnder.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande budgetar och ersättningsgrunder 

för verksamhetsområden samt,  

 

att uppdra till regiondirektören att genomföra verksamheten 

i enlighet med redovisade budgetar. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

§ 154 

Dnr 

LJ2014

/408 

Motion: Självtest vid behandlings av blodförtunnande 

läkemedel 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Inga Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 

 

att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda 

möjligheterna till ökad självtestning och egenvård vid 

behandling med blodförtunnande läkemedel för utvalda 

patienter,  
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att utredningen omfattar kostnader och konsekvenser för 

införande av en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning 

för mätning i hemmet för dessa patienter.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit 

yttrande och föreslår att motionen avslås. 

 

Vid ärendets behandling föreslår Maria Frisk att motionen 

ska anses som besvarad med tillägget att man följer de 

utredningar som görs i andra landsting.  

 

Carina Ödebrink instämmer i Maria Frisks tillägg men 

anser att motionen ska bifallas.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer samtliga förslag under proposition och 

finner att planeringsdelegationen bifaller Maria Frisk 

förslag om att motionen med ovanstående tillägg ska anses 

besvarad.  

 

Reservation Socialdemokraterna.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 155 

Dnr 

LJ2014

/540 

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till 

samvetsfrihet  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anna-Karin 

Yngvesson, Torbjörn Eriksson och Erik Lagärde,  

Kristdemokraterna  

 

att Landstingets personalpolicy kompletteras med ett 

avsnitt om samvetsfrihet som ger personal möjlighet att inte 

tvingas delta i viss verksamhet som strider mot etiska och 

religiösa övertygelser där så är praktiskt möjligt på 

arbetsplatsen. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit 

yttrande.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Maria Frisk att 

Kristdemokraterna återkommer med yrkande vid 

landstingsstyrelsens sammanträde.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avslå motionen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 156 

Dnr 

LJ2014

/1517 

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet från 

och med den 1 januari 2015  
Föreligger reviderat riksavtal enligt ovan.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna och tillämpa förslag till nytt riksavtal för 

utomlänsvård från och med den 1 januari 2015. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 157 

Dnr 

LJ2014

/1520 

Bidrag inom folkhälsoområdet  

Föreligger förslag till fördelning av bidrag inom 

folkhälsoområdet för 2015.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 

för år 2014.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 158 

Dnr 

LJ2014

/341 

Organisation- och verksamhetsbidrag till 

organisationer inom funktionshinderområdet  
Föreligger förslag till fördelning av organisations- och 

verksamhetsbidrag inom funktionshinderområdet för 2015.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 

för år 2014.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 
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§ 159 

Dnr 

LJ2014

/714 

Idrott och folkhälsa år 2015-2017 – ansökan om stöd 

till samverkansöverenskommelse  
Föreligger ansökan om stöd till samverkans-

överenskommelse.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att stödja samverkansöverenskommelsen och årligen 

avsätta 150 tkr under tiden 2015-2017. Medel avsätts 

genom befintliga projektanslag inom sektionen Folkhälsa.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 160 

Dnr 

LJ2014

/1565 

Verksamhetsplaner med budget för Höglandets 

samordningsförbund  
Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för 

Höglandets samordningsförbund.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna förslag till verksamhetsplan med budget för 

Höglandets samordningsförbund.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 161 

Dnr 

LJ2014

/1399 

Revisionsrapport – Granskning av upphandling av 

läkemedel och medicintekniska produkter med fokus 

på regelefterlevnad – dnr LJR 2014/17 
Landstingets revisorer har genomfört rubricerade 

granskning och föreligger nu förslag till yttrande till 

Landstingets revisorer.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 162 

Dnr 

LJ2014

/1386 

Förslag om lag om upphandling av koncessioner – 

SOU 2014:69 
Landstinget 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  

§ 163 

Dnr 

LJ2014

/1301 

Skrivelse från Patientnämnden 

Patientnämnden har i skrivelse till landstingsstyrelsen 

lämnat synpunkter avseende patienter med Parkinsons 

sjukdom, föreligger förslag till yttrande över skrivelsen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge bilagt svar till Patientnämnden.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 164 

Dnr 

LJ2014

/719 

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och 

regionernas erbjudande av offentligt finansierad 

assisterad befruktning  
Rekommendation har kommit från Sveriges Kommuner och 

Landsting – SKL avseende enhetlighet för offentligt 

finansierad assisterad befruktning, föreligger förslag till 

hantering inom Landstinget.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att följa och tillämpa rekommendationen om enhetlighet i 

landstingens och regionernas erbjudande av offentligt 

finansierad befruktning,  
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att beräknad kostnad på 2,7 miljoner anvisas ur 

landstingsstyrelsens ram för oförutsedda behov.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 165 Justerare  

Vid sammanträdet lyfts frågan angående justerare vid 

fullmäktiges sammanträde den 9 december.  

Enhälligt föreslås att Socialdemokraterna och Folkpartiet 

utser ledamöter för detta.  

 

Utdrag: Kansliavdelningen 

§ 166 Överläggningar placering politisk organisation  
Sammanträdet ajourneras 20 minuter för överläggningar 

kring placering och rumsfrågor.  

§ 167 Överläggningar med Eksjö kommun – Barnfilmbyn  
Överläggningar med representanter från Eksjö kommun 

kring projekt Barnfilmbyn om fortsatt samverkan mellan 

den kommande regionen och Eksjö kommun. Redovisning 

av projektet av kommundirektör Stefan Elm.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar  

 

att i samverkan med Eksjö kommun tillsätta en arbetsgrupp 

för vidare utredning samt,  

 

att landstingsdirektören ansvarar för genomförande av 

denna och återkoppling till planeringsdelegationen. 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


