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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Planeringsdelegationen §§ 1-11 

Tid: 2014-01-07, kl 09:00-10:30 

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   

§ 1 Inledning och ärendelista 

Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat med ett 

välkomnande till Carina Ödebrink som ny ordinarie ledamot i 

planeringsdelegationen. 

 

Ändringar görs i dagens ärendelista där ärende 8: Granskning 

av landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor 

och oegentligheter utgår.  

§ 2 Information 
Information av landstingsdirektör om verksamheten kring jul- 

och nyårshelgen.  

 

Information av ordföranden avseende försäljning av 

Familjeläkarna till Hälsoteamet i Småland AB.  

§ 3 Ekonomisk analys och fortsatt arbete 
Landstingsdirektören redovisar och går igenom handlingsplan 

för analys och kostnadsminskningar med avgränsning mot 

somatisk vård. Uppdraget att ta fram en handlingsplan erhöll 

landstingsdirektören vid landstingsstyrelsens sammanträde i 

december och återrapportering kommer fortlöpande att ske vid 

varje sammanträde med planeringsdelegationen och 

landstingsstyrelsen.  
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§ 4 

Dnr 

LJ2012 

/863 

Motion: Satsa på undersköterskorna 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt övriga 

utbildningsinsatser för undersköterskor/skötare i Landstinget i 

Jönköpings län inventeras, 

 

att en genomlysning av framtida yrkesområden och uppgifter 

för undersköterskor/skötare genomförs,  

 

att resultaten av ovanstående insatser redovisas till fullmäktige 

och finns med som underlag för satsningar inom detta område 

vid kommande budgetsprocess.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionens två första att-satser är besvarade och 

att tredje att-satsen avslås.  

 

Vid ärendets behandling framför Carina Ödebrink synpunkter 

kring utskottets beredning och yttrande över motionen. Yrkar 

bifall till motionen.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen beslutar i enlighet med 

utskottets förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 5 

Dnr 

LJ2013

/154 

Motion: Hur har jämställdheten påverkats av ”vårdval” 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att det genomförs och redovisas jämställdhetsanalyser inom 

alla enheter inom vårdvalet, såväl privata som 

landstingsdrivna,  

 

att analyserna skall omfatta ägare, ägarförhållanden, 

medarbetare samt medborgar- och patientperspektivet.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 
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avslå motionen när det gäller ägandeförhållande och 

medarbetare samt, att anse motionen besvarad när det gäller 

medborgar- och patientperspektivet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 

enlighet med utskottets förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 6 

Dnr 

LJ2013

/1770 

Anmälan av beslut fattade på delegation 
Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-01-21 redovisat sin 

granskning av landstingsstyrelsens delegation av 

beslutanderätt. Föreligger nu förslag för att säkerställa och 

förstärka rutin kring beslut fattade på delegation.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna ovanstående förändring för anmälan av beslut 

fattade på delegation.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

§ 7 

Dnr 

LJ2013

/1704 

Försäljning av fastighet – uppdrag  
Föreligger förslag till försäljning av markområdet Nässjö 

vårdcentrum – Skansen 5.  

 

Vid ärendets behandling uppkommer frågor kring 

försäljningen som återkopplas vid behandling i 

landstingsstyrelsen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att påbörja försäljning av del fastigheten Skansen 5, Nässjö 

kommun. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

 

 

 



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

Planeringsdelegationen §§ 1-11 

Tid: 2014-01-07, kl 09:00-10:30 
 

 

 Sign 

 

§ 8 

Dnr 

LJ2013

/1811 

Borgensåtagande vid avrop/anskaffning av fordon 

Föreligger handling avseende bland annat borgen för Transitio 

AB.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att hyra 4 st. X11-tåg av Transitio AB.  

 

att teckna erforderlig borgensförbindelse för den finansiering, 

leasing- och lånefinansiering, som Transitio upptagit. Dels för 

dessa 4 st. X11-tåg, dels för Landstinget i Jönköpings läns del 

av 2 st. X11-tåg som reservtåg inom en borgenssumma som 

inte ska överstiga 56,5 mnkr.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 9 

Dnr 

LJ2013

/1524 

Remiss: Unga som varken, arbetar eller studerar – 

statistik, stöd och samverkan, SOU 2013:74 
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att de 

avser att återkomma i ärendet vid landstingsstyrelsens 

sammanträde. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att ställa sig bakom utredningens förslag till åtgärder och 

godkänna bifogat yttrande som svar till 

Utbildningsdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 10 

Dnr 

LJ2013

/108 

Kompletterande yttrande över granskning av 

Landstingets styrning av läkemedelsförskrivning – LJR 

2013/2 
Föreligger komplettering av yttrande avseende Landstingets 

styrning av läkemedelsförskrivning. 

 

Vid ärendets behandling föreslås en justering av svaret på 



 

PROTOKOLL 5(5) 

      

Planeringsdelegationen §§ 1-11 

Tid: 2014-01-07, kl 09:00-10:30 
 

 

 Sign 

 

fråga 4, där parentes med text i svarets första stycke tas bort.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 11 

Dnr 

LJ2013

/1816 

Intern kontrollplan 2014 
Föreligger förslag till intern kontrollplan för 2014.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan 2014.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   
 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


