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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 81 

       

§ 80 Öppnande 
Landstingsfullmäktiges ålderspresident Esse Petersson 
förklarar med ett hälsningstal, bilaga 1, 
landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 81 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 2. 

§ 82 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  
Britt Johansson och Marcus Eskdahl med  
Rolf Westmar och Birgitta Dovskog som ersättare.  

§ 83 Justering 
Ordföranden tillkännager att landstingsfullmäktiges 
protokoll justeras efter sammanträdets slut. 

§ 84 
Dnr 
LK10- 
0355 

Val av ordförande  
Till ordförande i landstingsfullmäktige för innevarande 
mandatperiod utses Hans Rocén (M).  

§ 85 
Dnr 
LK10- 
0355 

Val av 1:e vice ordförande 
Till 1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige för 
innevarande mandatperiod utses Marianne Andersson (KD).

§ 86 
Dnr 
LK10- 
0355 

Val av 2:e vice ordförande  
Till 2:e vice ordförande i landstingsfullmäktige för 
innevarande mandatperiod utses Hans Toll (S).  

§ 87 
Dnr 
LK10- 
0355 

Valberedning  
Valberedning för innevarande mandatperiod utses i enlighet 
med föreliggande förslag, bilaga val.  
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§ 88 
Dnr 
LK10- 
0498 
LK10- 
0478 
LK10- 
0497 
LK10- 
0504 
 

 
Valärenden  - entlediganden 
Landstingsfullmäktige beslutar  
 
att bevilja Emma Carlsson-Löfdahl, FP enledigande från        
uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige, 
 
att bevilja Anna Lindblad, FP, Arnold Carlzon, KD och 
Inga Fingal, FP entledigande som ersättare i landstings-
fullmäktige. 
 
Utdrag: Berörda  
             Kansliavdelningen  
             Centrala personalavdelningen  

§ 89 
Dnr 
LK10- 
0355 

 
Valärenden – övriga  
Föreligger förslag från valberedningen avseende val av 
revision, landstingsråd, landstingsstyrelse och 
patientnämnd.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Hans Toll bifall till val-
beredningens förslag om en utökning till 9 revisorer.  
 
Landstingsfullmäktige beslutar  
 
att förrätta val av revision, landstingsråd, landstingsstyrelse 
och patientnämnd i enlighet med valberedningens förslag, 
bilaga val.  
 
att fastställa inkallelseordning i enlighet med val-
beredningens förslag, bilaga 3.  
 
Utdrag: Berörda  
             Kansliavdelningen  
             Centrala personalavdelningen 

§ 90 
Dnr 
LK10- 
0488 
LK10- 
0469 

 
Arbetsordning och reglementen  
Som en följd av landstingsfullmäktiges beslut om den 
politiska organisationen har en revidering av arbetsordning 
och reglementen gjorts som föreslås gälla fr o m  
2010-11-01.  
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Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2010-10-26 och 
föreslår landstingsfullmäktige  
 
att fastställa föreliggande förslag till arbetsordning och 
reglemente att gälla fr o m 2010-11-01. 
 
Vid ärendets behandling yrkar Tommy Bernevång- 
Forsberg på en ändring i § 35 sidan 6, där meningen  
”även om de inte är ledamöter i fullmäktige” stryks.  
Föreslås även en ändring i revisionens reglemente sidan  
25, att antalet ändras till 9 revisorer.  
 
Beslut  
Landstingsfullmäktige beslutar, med ovanstående ändringar 
att fastställa föreliggande förslag och reglementen att gälla 
fr o m 2010-11-02.  
 
Utdrag: Berörda 
             Kansliavdelningen  
            Landstingsrevisionen  

§ 91 
Dnr 
LK10- 
0487 

 
Regler för arvoden och pensioner m m för förtroende-
valda inom Landstinget i Jönköpings län  
Föreligger förslag till regler för arvoden och pensioner för 
förtroendevalda där landstingsfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa föreliggande förslag till regler och arvoden för 
förtroendevalda att gälla fr o m 2010-11-01.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Håkan Sandgren: 
att de partier som inte får plats i planeringsdelegationen 
adjungeras till densamma, S i planeringsdelegationen 50 %,
särskilt arvode S 75 %.  
 
Inga Jonasson yrkar:  
att man under ”1.Allmänt” byter ut andra meningen till 
följande lydelse: ”Grundbeloppet uppräknas årsvis utifrån 
ett genomsnittligt generellt lönepåslag i kronor”,  
att insynsarvodet för V ändras till 30 % samt instämmer i  
Håkan Sandgrens yrkande om att de partier som har 
representation i landstingsfullmäktige adjungeras till 
planeringsdelegationen. 
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Björn Runn yrkar på ett insynsarvode för Sverige-
demokraterna på 40 %.  
 
Peranders Johansson yrkar avslag på samtliga yrkanden från 
S, V och SD.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer samtliga yrkanden från Social-
demokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
under proposition där yrkanden om adjungering till 
planeringsdelegationen, S i planeringsdelegationen 50 %  
och S särskilt arvode 75 %, avslås genom votering enligt 
följande:  
 
Adjungering till planeringsdelegationen (yrkanden från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) 
JA för bifall till landstingsstyrelsens förslag och avslag till 
yrkande röstar 47 ledamöter. 
NEJ för bifall till yrkande röstar 34 ledamöter. 
Voteringslista 1, bilaga 4. 
 
S i planeringsdelegationen 50 % och S särskilt 
arvode 75 % 
JA för bifall till landstingsstyrelsens förslag och avslag till 
yrkande röstar 49 ledamöter. 
NEJ för bifall till yrkande röstar 30 ledamöter. 
Avstår gör 2 ledamöter.  
Voteringslista 2, bilaga 5.  
 
Landstingsfullmäktige avslår således samtliga yrkanden 
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverige-
demokraterna och beslutar  
 
att godkänna föreliggande förslag till regler och arvoden till 
förtroendevalda att gälla fr o m 2010-11-01.  
 
Reservation S, V och SD till förmån för egna yrkanden.  
 
Utdrag: Berörda 
             Kansliavdelningen  
             Centrala personalavdelningen 

§ 92 Avslutning 
Ordföranden förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde 
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avslutat kl 11:20. 

  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh  

Justeras 

 

Esse Petersson  
Ålderspresident  
§§ 80-86 

 

 

 

 

 

 

Hans Rocén 
Ordförande §§ 87-92 

Britt Johansson   
§§ 80-92 

Marcus Eskdahl  
§§ 80-92 

Protokollet är omedelbart justerat 2010-11-02 och justeringen är 
tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag.  
 
Intygar 
 
 
Lena Sandqvist  

 
 


