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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 45-59 

Tid: 2014-04-15, kl 09:00-11:25 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson, ordförande (M) 

Anders Pansell (KD) ersätter Maria Frisk 

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, §§ 45-47 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Erik Pålsson, fastighetsdirektör § 45 

Anders Liif, personaldirektör § 46  

§ 45 Forskningsfond fastigheter – information  

Information om förslag till forskningsfond av 

fastighetsdirektör.  Vid efterföljande diskussion kommer frågor 

kring finansiering via EU-medel, detta klargörs inför en 

behandling av ärendet i landstingsstyrelsen.  

§ 46 Sommaren 2014 – bemanning 
Information av personaldirektör. 

Mer information kring bemanningssituation ges vid 

planeringsdelegationens sista sammanträde inför sommaren.  

§ 47 Övrig information 

Landstingsdirektören informerar om följande: 

 Planerade förändringar inom kirurgi. 

 Uppdrag sprutbyten, avvaktar överenskommelse med 

Jönköpings kommun och behandling i läns-LAKO. 

 Green Charge – återkommer vid kommande 

sammanträde med redovisning av miljöchef 

 Handlingar på webben. Komplettering planeras med 

mål att handlingar från senaste mandatperioden finns 

tillgängliga under handlingar och protokoll 

 Patientjournal på nätet – information på kommande 

sammanträde 
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Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om: 

 Ordnat införande av läkemedel, prissättning, 

introduktion och uppföljning av läkemedel.  

Dagens presentation till planeringsdelegationens 

ledamöter via läsplatta. 

 

Ordföranden svarar även på fråga om medarbetarenkäten 

Dialogen. Information om detta kommer att ges vid ett senare 

sammanträde. 

 

§ 48 

Dnr 

LJ2013

/1522 

Motion: Rätten att se klart  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för barn 

och unga enomförs snarast med inriktningen  

 

att bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och unga 

mellan 11-19 år. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 

motionen i sin helhet.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta i enlighet med utskottets förslag  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Socialdemokraterna. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 49 

Dnr 

LJ2013

/1265 

Motion: Länstrafiken + turism = sant 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet  
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att landstingsstyrelsen uppdrar till Länstrafiken att i 

samverkan med berörda ta fram ett ”länet runt-kort” och andra 

lämpliga erbjudanden avsedda att stärka turismen, givetvis till 

ett rimligt pris, som ett första steg i att utveckla 

kollektivtrafiken/turismen i länet.  

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen är besvarad. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att med vad utskottet anfört i sitt yttrande anse motionen 

besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 50 

Dnr 

LJ2014

/544 

Ambulansorganisation  

Föreligger förslag att den gemensamma organisationen för 

ambulanssjukvården organisatoriskt ska tillhöra Medicinsk 

diagnostik.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att ambulanssjukvården organisatoriskt tillhör förvaltningen 

Medicinsk diagnostik från och med 2014-05-15. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 51 

Dnr 

LJ2013

/289 

Åtgärder för att stärka dietistresurserna 
Föreligger förslag till en utökning av dietistresurserna.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för utökning av dietistverksamhet anvisa 1,5 mnkr samt,  

 

att utökningen finansieras ur anslaget för oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 52 

Dnr 

LJ2014

/501 

Budget för kommunikation kring regionbildning 

Föreligger förslag om att redovisade kostnader avseende 

kommunikationsinsatser inför regionbildning finansieras ur 

landstingsstyrelsen oförutsedda. Kommunikationsinsatserna 

genomförs i huvudsak under 2014.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för kommunikation kring regionbildning anvisa  

1 500 000 kronor,  

 

att finansiering sker ur landstingsstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 53 

Dnr 

LJ2014

/455 

Vårdcentral i Smålandsstenar 
Föreligger förslag avseende nybyggnation av vårdcentral i 

Smålandsstenar.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för nybyggnation av vårdcentral i Smålandsstenar 

godkänna en maximal utgiftsram på 61,8 miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 54 

Dnr 

LJ2014

/387 

Ombyggnad av förlossningssalar på Länssjukhuset 

Ryhov 

Föreligger förslag avseende ombyggnad av förlossningssalar 

på Länssjukhuset Ryhov.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för ombyggnation av förlossningssalar på Länssjukhuset 

Ryhov godkänna en maximal utgiftsram på 2,2 miljoner 

kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  
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§ 55 

Dnr 

LJ2014

/473 

Elevhem vid Värnamo folkhögskola 

Föreligger förslag avseende elevhem vid Värnamo 

folkhögskola 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

att tillgodose behovet av elevhem vid Värnamo folkhögskola 

genom att teckna avtal om hyra av paviljong,  

 

att förberedning av mark till elevhem för Värnamo 

folkhögskola godkänna en maximal investeringsutgift på  

1 000 000 kronor,  

 

att i budgeten för 2015 beakta de högre driftskostnaderna för 

Värnamo folkhögskola. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 56 

Dnr 

LJ2014 

/493 

Nybyggnation av verkstadslokaler m m för 

naturbruksutbildningen i Stora Segerstad 
Föreligger förslag avseende nybyggnation av verkstadslokaler 

på Stora Segerstad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Rune Backlund med 

instämmande av Marcus Eskdahl att på sidan fyra i 

föreliggande förslag, tredje stycket, sista meningen som börjar 

med Detta investerings-beslut måste dock fattas…..tas bort. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen bifaller ovanstående yrkande och  

föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för nybyggnation av verkstadslokaler i Stora Segerstad och 

med här redovisade förutsättningar godkänna en maximal 

utgiftsram på 33,3 miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 57 

Dnr 

LJ2014

/468 

Extra reservkraft till IT-centrum 
Föreligger förslag till att dubblera det befintliga 

reservkraftverket som finns inom IT-centrum. 
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Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för ett extra reservkraftverk på Rosenlund godkänna en 

maximal investeringsram på 1 150 000 kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 58 

Dnr 

LJ2014

/386 

Yttrande över delbetänkandet: Boende utanför det egna 

hemmet – placeringsformer för barn och unga -  

SOU 2014/3 
Landstinget har beretts möjlighet att avge yttrande över ovan 

rubricerade delbetänkande.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 59 

Dnr 

LJ2014 

/327 

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av 

systemförvaltningen för journalsystemet Cosmic 

Landstingets revisorer har granskat systemförvaltningen för 

journalsystemet Cosmic för att bedöma om landstingsstyrelsen 

har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av system-

förvaltningen. Föreligger yttrande över rapporten. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer 

som landstingsstyrelsens svar.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson   
 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


