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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 97-107 

Tid: 2014-08-26 09:00-11:00 

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 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör 

 

Marianne Andersson, ordförande Länsrådet för 

funktionsnedsättningar § 97 

Maria List-Slotte, sekreterare Länsrådet för 

funktionsnedsättningar § 97 

Daniel Lilja, verksamhetschef ambulansen § 98 

  

§ 97 Länsrådet för funktionsnedsättningar - information 
Information av Marianne Andersson, ordförande och  

Maria List-Slotte, sekreterare i Länsrådet för 

funktionsnedsättningar i samband med budgetarbetet. 

§ 98 Landstingets ambulansverksamhet 
Information av verksamhetschef Daniel Lilja avseende 

vinster positiva effekter och strategier för länsorganisationen 

inom ambulans.  

§ 99 Övrig information 

 Jönköpings Flygplats – information kring fortsatt 

hantering av ärendet 

 Överläggningar med Jönköpings kommun avseende 

nybyggnation av vårdcentral på Råslätt  

§ 100 

Dnr 

LJ2013

/1158 

Motion: Bussiga utflykter – berikande och stimulerande 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof 

Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet  
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att Landstinget i Jönköpings län tillsammans med 

Länstrafiken utreder möjligheten till att inrätta en 

verksamhet liknande Kalmar läns ”Solbussen”.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår 

att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 

enlighet med utskottets förslag 

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 101  

Dnr 

LJ2014 

/1094 

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping,  

Textilservice AB 
Föreligger förslag till revidering av bolagsordning med 

anledning av ändring i Kommunallagen innebärande att 

kommunala principer ska säkerställas genom att de finns 

uttryckta i bolagsordningen.  

 

Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att tillstyrka föreliggande förslag till bolagsordning för  

TvNo Textilservice AB att gälla från det att bolagsordningen 

har fastställts vid bolagsstämman för bolaget.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 102 

Dnr 

LJ2014 

1020 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

Landstingets lönedelegation och Parlamentariska kommitté  

har tagit fram förslag till omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda.  

 

Vid ärendets behandling föreslås och godkänns en 

förtydligande justering i första att-satsen av ordet ”tillträder” 

till ”nytillträder”.  
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Beslut  

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att tillstyrka bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda, OPF-KL med bilaga samt lokala 

riktlinjer i enlighet med bilaga att gälla förtroendevalda som 

nytillträder efter valet 2014,  

 

att utse Parlamentariska nämnden att utgöra 

pensionsmyndighet enligt OPF-KL med uppdrag att tolka 

och tillämpa omställnings- och pensionsbestämmelserna,  

 

att ge Parlamentariska nämnden i uppdrag att under 

mandatperioden ta fram riktlinjer för aktiva 

omställningsinsatser,  

 

att om förtroendevald avstår omställningsstöd från uppdrag i 

annan kommun finns möjlighet att träffa överenskommelse 

om kvalifikationstid och eventuell kostnadsfördelning. 

Parlamentariska nämnden prövar varje enskilt fall, 

 

att procentuell fördelning av grundbelopp för årsarvode 

också utgör gränsen för vad som anses som betydande del av 

heltid (40 %),  

 

att förtroendevald som innehaft uppdrag mandatperioden 

2011-2014 i Landstinget i Jönköpings län och då fyllt 67 år 

omfattas av pensionsbestämmelserna i OPF-KL då 

reglementet börjar gälla,  

 

att för förtroendevald som innehar förmånsbil ska bilens 

förmånsvärde vara pensionsgrundande.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 103 

Dnr 

LJ2014

/1114 

 

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region 

Jönköpings län  
Föreligger förslag från Parlamentariska kommittén avseende 

arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings 

län.  
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Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink att 

skrivningen på sidan 6 avseende förlorad arbetsinkomst 

lydande: En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst 

och därmed inte får någon lön…… tas bort.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta  

 

att tillstyrka föreliggande förslag till arvodesregler att gälla 

från och med 2015-01-01 med redovisade undantag 

avseende det nyvalda fullmäktige och dess presidium samt,  

 

att för övriga politiska organ, där beslut tagits om förlängd 

mandattid, gäller nuvarande/innevarande arvodesregler till 

och med 2014-12-31.  

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget 

yrkande. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 104 

Dnr 

LJ2014 

/719 

Remiss - Assisterad befruktning – uppföljningsrapport 

med definitioner, rekommendationer och 

utvecklingsområden maj 2014 – dnr 12/0877 –  

Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna 

synpunkter på ovan rubricerade rapport. Föreligger förslag 

till yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat remissvar som svar till Sveriges 

Kommuner och Landsting.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 105 

Dnr 

LJ2014

/795 

Remiss – Statlig ersättning till barn och unga som 

insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering 
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna 

synpunkter på ovan rubricerade remiss. Föreligger förslag 

till yttrande.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat remissvar som svar till 

Socialdepartementet 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 106 

Dnr 

LJ2012

/1503 

Remiss – Bildande av Kommunalförbund för Svenskt 

ambulansflyg samt synpunkter på förslag till 

förbundsordning 
Landstinget i Jönköpings län har beretts möjlighet att lämna 

synpunkter på ovan rubricerade remiss avseende bildande av 

Kommunalförbund för Svenskt ambulansflyg. Föreligger 

förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat remissyttrande som svar till 

Styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 107 Inbjudan till invigning av Barn- och 

ungdomsmottagningen i Nässjö, 15 september 
Överläggning kring representation avseende ovan 

rubricerade inbjudan.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

  

 


