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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 115-128 

Tid: 2014-10-14, 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) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

Agneta Bartoll, tandvårdsdirektör §§ 115-116 

  

§ 115 

 

Ärende- och föredragningslista 

Till dagens föredragningslista görs ett tillägg av två 

ärenden:  

 Sammanträdesplan för 2015 

 Majoritetens budget 2015 

§ 116 Information 
Vid dagens sammanträde återkopplar landstingsdirektören 

till planeringsdelegationens sammanträde i Mullsjö och 

redovisning och information ges i följande ärenden: 

 

 Barntandvård – redovisning av tandvårdsdirektör 

 Önskemål om könsuppdelning i budgethandling, av 

de s k spindlarna – återkoppling av 

landstingsdirektör 

 Etablering i länet av familjecentraler – information 

hälso- och sjukvårdsdirektör  

 

Information ges även om: 

 Landstingets beredskap och riktlinjer för 

omhändertagande av ebolapatienter 

 Översyn av kirurgiverksamheten – information i 

ärendet kommer att ges vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 21 oktober 
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§ 117 

Dnr 

LJ2013 

/919 

Översyn gällande regelverk för hjälpmedel inom 

hjälpmedelscentralens ansvarhetsområde 
Föreligger förslag till en översyn av ovan rubricerade 

regelverk.  

 

Vid ärendets behandling ställs frågor kring ärendeprocessen 

och om synpunkter har inhämtats från Rådet för 

funktionsnedsättning och brukare.  

 

Carina Ödebrink föreslår att ärendet återremitteras.  

 

Ärendet kommer att behandlas vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 21 oktober, då klarläggande av 

ärendeprocessen samt ett förtydligande av skrivning där en 

hänvisning görs till lagrådsremiss.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 118 

Dnr 

LJ2014 

/1313 

Familjecentral Rosenlund 

Föreligger förslag till en ombyggnad för etablering av 

familjecentral Rosenlund.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för ombyggnad för familjecentral Rosenlund godkänna 

en maximal investeringsutgift på 10 500 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 119 

Dnr 

LJ2014 

/1350 

Hälsofrämjande arbetsplats – friskvård 

Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av 

friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.  

Föreligger förslag till revidering av riktlinjer och 

ersättningsnivåer.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att revidera riktlinjer och ersättningsnivåer för friskvård 

utifrån denna inriktning.  
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Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 120 

Dnr 

LJ2014

/1200 

Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF 

Föreligger förslag till införande av nytt regelverk från 

Europeiska kommissionen, Solvens II för LÖF, med 

införande senast 2016-01-01 som ersätter nuvarande 

regelverk Solvens I. Införandet innebär för Landstingets del 

ett kapitaltillskott och inlösande av skuld till LÖF samt 

ändring i bolagsordningen för LÖF.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna förslaget till ny bolagsordning för LÖF,  

 

att tillskjuta Landstinget i Jönköpings läns andel av 

garantikapitalet till LÖF på 43,4 mnkr,  

 

att inlösa Landstinget i Jönköpings läns revers till LÖF på  

217,3 mnkr.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 121 

Dnr 

LJ2014 

/3 

Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5 
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade 

fastighet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att tillstyrka att före en köpeskilling på 8 000 kronor 

försälja fastigheten Eksjö Boskogen 1:5 enligt upprättat 

köpekontrakt.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 122 

Dnr 

LJ2014 

/847 

Yttrande över delbetänkandet Läkemedel för särskilda 

behov – SOU 2014:20, S2014/3091/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

delbetänkande.  

Föreligger förslag till yttrande.  
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 123 

Dnr 

LJ2014

/958 

Yttrande över slutbetänkandet Rätt information på rätt 

plats i rätt tid – SOU 2014/23, dnr 2014/112/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 

slutbetänkande.  

 

Föreligger förslag till yttrande.  

 

Vid ärendets behandling föreslås en förstärkt skrivning av 

kapitel 33 som berör direktåtkomst för patienter och 

sekretess mot patienten inför behandling i 

landstingsstyrelsen den 21 oktober.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till yttrande som svar till 

Socialdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 124 

Dnr 

LJ2014

/1038 

Yttrande över Förslag om nya regler om upphandling 

– SOU 2014:51 och DS 2014/25 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 

beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade remiss.  

 

Landstingsstyrelsen behandlar ärendet den 21 oktober och 

ärendet kommer även att föredras av inköpsdirektör.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

 

 

§ 125 Yttrande över granskning av Landstingets 
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Dnr 

LJ2014

/1273 

operationsverksamhet – LJR 2014/15 
Landstingets revisorer har genomfört ovan rubricerade 

granskning. Föreligger förslag till yttrande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets 

revisorer som svar. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 126 

Dnr 

LJ2014

/551 

Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för 

politiska organ inom Region Jönköpings län  
Föreligger förslag från Parlamentariska kommittén över 

arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska 

organ inom Region Jönköpings län.  

 

Vid ärendets behandling föreslås några tekniska justeringar 

i dokumentet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att tillstyrka föreliggande förslag till arbetsordning, 

reglementen och bestämmelser för politiska organ inom 

Region Jönköpings län att gälla från och med 2015-01-01, 

samt  

 

att nuvarande/innevarande arbetsordning, reglementen m m 

föreslås gälla till och med 2014-12-31. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 127 

Dnr 

LJ2014 

/1143 

Sammanträdesplan  
Information och synpunkter kring sammanträdesplan för 

2015 där ett förslag tas fram för presentation.  

 

 

 

§ 128 

Dnr 

Budget 2015  

Majoriteten lägger fram sitt budgetförslag vid dagens  
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LJ2014

/88 

sammanträde.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


