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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop §§ 41 och 50. 

       

§ 40 Öppnande 
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett 
hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.  

§ 41 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 42 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders 
Bengtsson, M och Annki Stark, S med Anders Gustafsson, M och 
Stefan Svensson, S som ersättare.   

§ 43 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 
protokoll äger rum onsdagen den 6 juli, kl 15:30 på Landstingets 
kansli.  

§ 44 Tillägg av ärende 
Landstingsfullmäktige godkänner att man till ärendelistan lägger 
till ärende avseende ombyggnation av operation och 
akutmottagning vid Höglandssjukhuset – ny budgetram.  

§ 45 
Dnr 
LK11- 
0099 

Interpellationer 
Landstingsfullmäktige medger  
 
att följande interpellationer får framställas, bilaga 2. 
 

1. Anna-Carin Magnusson (S) – Ersättning efter vårdbehov i 
primärvården. 

2. Agneta Johansson (S) – Regelverket kring barn-
mottagning eller vårdcentral? 

3. Mona-Lisa Hagström Svensson (S) – Vem bär ansvaret 
för alla barns rätt till lika vård på vårdcentralen? 

4. Inga Jonasson (V) – Våga fråga om våld! 
5. Inga Jonasson (V) – Krånglig bussresa för resenärer med 

barnvagn! 
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Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 
ordförande och kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 46 
Dnr 
LK11- 
0122 

Fråga  
Landstingsfullmäktige medger  
 
att följande fråga får framställas, bilaga 3. 
 

1. Kristina Winberg (SD) – Kostnader för språktolktjänst i 
länet. 
 

Frågan är ställd till landstingsstyrelsens ordförande och kommer 
att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 47 
Dnr 
LK11- 
0046 

Delårsrapport 1:2011  
Landstingsstyrelsen lägger fram delårsrapport 1:2011 och 
föreslår landstingsfullmäktige besluta 
 
att delårsrapport 1:2011 godkänns. 
 
Peranders Johansson, Anna-Carin Magnusson, Mia Frisk, Rune 
Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Kristina 
Winberg, Inga Jonasson med flera yrkar bifall till delårsrapport 
1:2011.  
 
Handläggningen av ärendet ajourneras till den 22 juni. 

§ 48 Ajournering 
Landstingsfullmäktiges sammanträde ajourneras kl 12:00 till 
onsdagen den 22 juni kl 09:00. 
 
Under eftermiddagen görs studiebesök i Habo kommun. 

§ 49 Framtidens vård för multisjuka äldre 
Föredragning av hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.  

§ 50 Närvaro dag 2 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare redovisas i bilaga 4. 

§ 51 
 
Landstingspolitisk debatt 
Landstingspolitisk debatt med fokus på ”De mest sjuka äldre”.  
Debatten inleds kl 09:30 och avslutas kl 11:30.  
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§ 52 
Dnr 
LK11- 
0046 
 

 
Delårsrapport 1:2011 
Landstingsfullmäktige återupptar handläggningen av 
delårsrapport 1:2011. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar  
 
att godkänna delårsrapport 1:2011. 
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 53 
Dnr 
LK09- 
0255 

 
Motion – Satsa på turism för flera jobb i Jönköpings län  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår den 
socialdemokratiska landstingsgruppen genom Anna-Carin 
Magnusson och Jarl Karlsson att fullmäktige beslutar  
 
att Landstinget tar upp en diskussion med länets kommuner med 
målet att en ökning till turistbolaget ska ske för utveckling av 
näringsgrenen turism i länet.  
 
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande där man föreslår  
att det uppdras åt landstingsstyrelsen att ta initiativ till ett 
ägarsamråd samt, att därmed bifalla motionen.  
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-04-26 och föreslår 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen genom beslut i budget 2011 är bifallen.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Jarl Karlsson bifall till allmän-
politiska utskottets förslag.  
 
Folke Solheim, Anders Gustafsson, Per Hansson, Anders Pansell 
med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag med ett 
tillägg om att landstingsstyrelsen ska ta initiativ till ett 
ägarsamråd.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och finner 
att landstingsfullmäktige beslutar  
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att det uppdras åt landstingsstyrelsen att ta initiativ till ett 
ägarsamråd samt, 
 
att motionen genom beslut i budget 2011 är bifallen.  
 
Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  
            Landstingsstyrelsen 

§ 54 Svar på interpellationer och fråga 
Interpellationer och fråga besvaras. 

§ 55 
Dnr 
LK09- 
0572 

 
Motion – Straff eller vård vid alkoholism 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar:  
 
att avgiften för intyg avseende att återfå/behålla körkortet efter 
missbruk skall sänkas till en rimlig nivå i jämförelse med vad 
som gäller för övriga körkortsintyg.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande och 
föreslår att motionen är besvarad.  
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-04-26 och föreslår 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att en översyn av avgifter för körkortsintyg vid missbruk och 
beroende görs i budgetarbetet inför 2012 samt,  
 
att motionen är besvarad.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Håkan Sandgren, Anna-Carin 
Magnusson och Per-Olof Bladh med flera bifall till motionen i 
enlighet med yttrande vid landstingsstyrelsens sammanträde 
2011-04-26.  
 
Peranders Johansson, Mia Frisk, Lena Skaring Thorsén, Urban 
Blomberg med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 
landstingsstyrelsens förslag.  
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Votering begärs där landstingsfullmäktige godkänner följande 
voteringsproposition:  
 
Landstingsstyrelsens förslag mot Anna-Carin Magnussons m fl 
yrkande.  
 
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 49 
ledamöter.  
För bifall till Anna-Carin Magnussons m fl yrkande (NEJ) röstar 
31 ledamöter.  
Frånvarande är 1 ledamot.  
Voteringslista 1, bilaga 5. 
 
Landstingsfullmäktige beslutar således enligt landstings-
styrelsens förslag. 
 
Reservation S till förmån för eget yrkande i vilket V instämmer.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
             Ekonomiavdelningen  

§ 56 
Dnr 
LK10-
0425 

 
Motion – Underlätta för blodgivare  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion yrkar Reidar 
Wångehag, Kristdemokraterna att landstingsfullmäktige ska 
besluta                                                                      

att Landstinget köper minst en blodgivarbuss för mobil 
blodgivning och att man lägger upp turlistor med blodgivnings-
platser i hela länet för att underlätta för personer som är villiga att 
lämna blod.  

Motionen har för yttrande remitterats till Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Värnamo som föreslår att motionen är 
besvarad.  

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-05-24 och föreslår 

att motionen är besvarad   

Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo  
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§ 57 
Dnr 
LK10-
0073 

 
Motion – Rätt till sjukreseersättning vid vårdval  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl, 
Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta  
 
att en ändring av sjukresereglerna genomförs i länet,  
 
att de som har sjukresor får samma möjlighet att välja vårdgivare 
utan att en merkostnad uppstår för patienten.  
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-06-07 och föreslår 
att motionen är bifallen genom beslut i budget 2011.  
  
Beslut  
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 58 
Dnr 
LK11-
0010 

 
Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik  
Föreligger överenskommelse rörande regional kollektivtrafik 
behandlat av landstingsstyrelsen 2011-05-25 som föreslår 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att godkänna överenskommelse med länets kommuner rörande 
regional kollektivtrafik m m daterad 2011-04-15. 
 
Vid ärendets behandling yrkar Kerstin Klasson att avsnittet på 
sidan 2 om flygtrafik stryks, i övrigt bifalls landstingsstyrelsens 
förslag. I detta yrkande instämmer Inga Jonasson.  
 
Esse Petersson, Rune Backlund och Jarl Karlsson yrkar bifall till 
landstingsstyrelsens förslag och avslag på yrkandet från 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige avslår yrkandet från Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet och beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens 
förslag.  
 
Reservation MP och V till förmån för eget yrkande. 
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 59 
Dnr 
LK11-
0305 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse åren 2009 och 2010 
för Samordningsförbundet Jönköping  
Föreligger årsredovisning för 2009 och 2010 för 
Samordningsförbundet Jönköping behandlat av 
landstingsstyrelsen 2011-06-07 som föreslår landstings-
fullmäktige besluta 
 
att lägga årsberättelse och årsbokslut för 2009 och 2010 till 
handlingarna,  
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Jönköping 
ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2009 och 2010.  
 
Vid ärendets behandling deltar ej Mia Frisk och Marcus Eskdahl 
p g a jäv.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  
             Samordningsförbundet Jönköping (Södra Vätterbygden) 

§ 60 
Dnr 
LK11-
0297 

 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Föreligger redovisning av icke slutbehandlade motioner. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner. 
 
Utdrag: Kansliavdelningen 

§ 61 
Dnr 
LK11-
0350  

 
Ombyggnation av operation och akutmottagning vid 
Höglandssjukhuset – ny budgetram  
För till- och ombyggnad av operationslokal och akutmottagning 
vid Höglandssjukhuset i Eksjö har landstingsfullmäktige sedan 
tidigare anvisat 39,7 miljoner kronor.  
 
Under arbetets gång har nya förutsättningar uppkommit vilket 
gör att utgiften beräknas överstiga anvisad budgetram med 4,5 
miljoner kronor.  
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Landstingsstyrelsen har behandlat ärendet 2011-06-21 och 
föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att för om- och tillbyggnad av operation och akutmottagning vid 
Höglandssjukhuset, Eksjö godkänna en investeringsram på 44,2 
miljoner kronor.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 62 Anmälningsärenden  
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 63 
 

Valärenden  
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 6. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 
förslag. 
 
Utdrag: Berörda  

§ 64 Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 17:10  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh    

Justeras 

Hans Rocén (M) 
Ordförande  

Anders Bengtsson (M) Annki Stark  (S) 
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Protokollet är justerat 2011-07-06 och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag.  
 
Intygar 
 
 
Lena Sandqvist  
 
 

 
 


