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PROTOKOLL 1(14) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 54-87 

Tid: 2012-06-19--20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 55 och § 61.  

  

§ 54 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar 

med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat.  

§ 55 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1.  

§ 56 Justerare 

Till att justera protokollet utser landstingsfullmäktige 1:e vice 

ordförande Marianne Andersson tillsammans med Anders 

Bengtsson och Agneta Johansson, med Rolf Westmar och 

Mari Karlsson som ersättare.  

§ 57 Justering  

Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum onsdagen  

den 4 juli, kl 15:30 på Landstingets kansli. 

§ 58 

Dnr 

LJ2012

/44 

Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2.  

 

1. Per-Olof Bladh, V – Hyrläkarfrågan  

2. Marcus Eskdahl, S – Landstinget som en aktiv aktör 

inom förnyelsebar energi 

3. Inga Jonasson, V – Vilket ansvar tar 

landstingsmajoriteten för Bra Livs vårdcentraler och 

deras patienter. 

 

Interpellationerna är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras under sammanträdet.  

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 2(14) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 54-87 

Tid: 2012-06-19--20 
 

 

 Sign 

 

§ 59 

Dnr 

LJ2012

/616 

Delårsrapport 1:2012  

Landstingsstyrelsen lägger fram delårsrapport 1:2012 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att delårsrapport 1:2012 godkänns  

 

Håkan Jansson, Anna-Carin Magnusson, Maria Frisk, Rune 

Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Kristina 

Winberg och Inga Jonasson med flera yrkar bifall till 

delårsrapport 1:2012.  

 

Handläggningen av ärendet ajourneras till den 20 juni.  

§ 60 Ajournering 

Landstingsfullmäktiges sammanträde ajourneras kl 12:00 till 

onsdagen den 20 juni kl 09:00.  

 

Under eftermiddagen görs studiebesök i Jönköpings 

kommun.  

§ 61 Närvaro dag 2  
Tjänstgörande ledamöter och ersättare redovisas i bilaga 3. 

§ 62 Landstingspolitisk debatt  
Landstingspolitisk debatt med fokus på ”Framtidens 

sjukvård”. Debatten inleds kl 09:00 och avslutas kl 11:00.  

§ 63 

Dnr 

LJ2012

/616 

Delårsrapport 1:2012  
Landstingsfullmäktige återupptar handläggningen av 

delårsrapport 1:2012.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna delårsrapport 1:2012.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 64 

Dnr 

LK11- 

0450 

Motion – Bra Liv – En primärvårdsorganisation i 

utveckling  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  

Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl, 

Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 

 

att landstingsfullmäktige ger uppdrag till landstingsstyrelsen 

att tydliggöra Bra Livs gemensamma uppdrag för den bästa 

primärvården i länet. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12 och 

föreslår att motionen är besvarad.   

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson, Bo 

Kärreskog och Marcus Eskdahl bifall till motionen.  

 

Britt Johansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

 

Handläggningen av ärendet ajourneras kl 11:45.  

§ 65 Granskning av Landstingets budgetprocess 

Landstingsrevisionen har gjort en granskning av Landstingets 

budgetprocess som redovisas av Anders Haglund, PwC.  

§ 66 

Dnr 

LK11- 

0450 

Motion – Bra Liv – En primärvårdsorganisation i 

utveckling  
Landstingsfullmäktige återupptar handläggningen av ovan 

rubricerad motion.   

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar  

 

att motionen är besvarad.  

 

Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  

Landstingsstyrelsens förslag mot Anna-Carin Magnussons 

med fleras yrkande.  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 45 

ledamöter. 
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För bifall till Anna-Carin Magnussons med fleras yrkande 

(NEJ) röstar 33 ledamöter.  

 

Avstår från att rösta gör en ledamot. 

Frånvarande är två ledamöter.  

Bilaga 4: Voteringslista 1.  

 

Landstingsfullmäktige beslutar således enligt 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

             Folkhälsa och sjukvård 

§ 67 

Dnr 

LJ2012

/44 

Svar på interpellationer  

Interpellationer besvaras.  

§ 68 

Dnr 

LK11-

0106 

Motion – Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet: 

 

att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 

granskning av den psykiatriska öppenvården, 

 

att granskningen även omfattar primärvårdens psykosociala 

team, 

 

att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras med 

förslag på de åtgärder och resurser till öppenvårdspsykiatrin 

som den fördjupade granskningen visar att det finns behov 

av.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12 och 

föreslår att motionen är besvarad.  
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Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen.  

 

Eva Lundemo och Rachel de Basso yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar enligt 

landstingsstyrelsens förslag 

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

              Folkhälsa och sjukvård  

§ 69 

Dnr 

LK11-

0521 

Motion – Kompetensutveckling och samarbete inom 

rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på 

yrkesspecifika frågor  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

 

att Landstinget i samråd med de olika professionernas 

företrädare tar fram modeller och former för hur 

kompetensutveckling och samordning av yrkesspecifika 

frågor skall organiseras i länet, allt i syfte att erbjuda en 

jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen,  

 

att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges möjligheter 

att delta.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12 och 

föreslår att motionen är besvarad.   

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen.  

 

Eva Lundemo yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
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Annika Nordin yrkar bifall till motionens första att-sats samt 

att den andra att-satsen är besvarad.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag att motionen är besvarad.  

 

Votering begärs.  

På ordförandens fråga om vilket av Inga Jonassons och 

Annika Nordins yrkanden som ska vara kontraproposition i 

huvudvoteringen beslutar landstingsfullmäktige att Annika 

Nordins förslag ska vara kontraproposition.   

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 39 

ledamöter.  

För bifall till Annika Nordins yrkande (NEJ) röstar 34 

ledamöter.  

Frånvarande är 8 ledamöter. 

Bilaga 5 – Voteringslista 2. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 70 

Dnr 

LK11-

0322 

Motion – Vegetarisk veckodag  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

 

att en vegetarisk veckodag införs i alla Landstingets 

verksamheter där mat serveras.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12 och 

föreslår att motionen avslås.  
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Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen.  

 

Per Hansson, Lena Ahnstedt och Jarl Karlsson yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag   

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

§ 71 

Dnr 

LK11-

0336  

Motion – Vilka resvanor har de landstingsanställda i 
Jönköpings län? 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof 

Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet:  

att en resvaneundersökning avseende de anställda i 

Landstinget i Jönköpings läns arbetsresor genomförs, 

analyseras och redovisas,  

 

att den tidigare gjorda klimatutredningen följs upp och 

redovisas.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12 och 

föreslår att motionen är besvarad. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

landstingsstyrelsens förslag att första att-satsen är besvarad 

samt bifall till motionens andra att-sats.  

 

Per Hansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag 



 

PROTOKOLL 8(14) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 54-87 

Tid: 2012-06-19--20 
 

 

 Sign 

 

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 72 

Dnr 

LK11-

0543 

Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings 
län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och 
sjukvård i ordinärt boende 
Föreligger avtalsförslag utifrån avsiktsförklaringen från 

Landstinget och kommunerna i Jönköpings län att vid 

årsskiftet överföra hemsjukvården från Landstinget till 

kommunerna.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12 och  

föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att fastställa avtal mellan Landstinget och kommunerna i 

Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda 

hälso- och sjukvård i ordinärt boende.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Håkan Jansson, Anna-Carin 

Magnusson, Maria Frisk, Lena Skaring Thorsén, Inga 

Jonasson och Märta Svärd bifall till landstingsstyrelsens 

förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Utdrag: Länets kommuner  

              Folkhälsa och sjukvård  

§ 73 

Dnr 

LJ2012

/646 

Årsredovisning 2011 – Regionförbundet – ansvarsfrihet 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 

från Regionförbundet.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Jäviga ledamöter deltar ej i handläggningen av ärendet, se 

bilaga 6.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda 

ledamöter i dess organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011,  

 

att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning 

till handlingarna.  

 

Utdrag: Regionförbundet  

§ 74 

Dnr 

LJ2012

/574 

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 
Föreligger revisionsberättelse för Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Följande ledamöter anger jäv och deltar ej i handläggningen 

av ärendet: Maria Frisk och Marcus Eskdahl.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

 

Utdrag: Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

              Folkhälsa och sjukvård  

§ 75 

Dnr 

LJ2012

/560 

Årsberättelse och revisionsberättelse för Finnvedens 

samordningsförbund 
Föreligger årsberättelse och revisionsberättelse för 

Finnvedens samordningsförbund. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Följande ledamöter anger jäv och deltar ej i handläggningen 

av ärendet: Britt Johansson och Bengt Petersson.  

 

Beslut  

Landstingsfullmäktige beslutar 
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att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

 

Utdrag: Finnvedens samordningsförbund  

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 76 

Dnr 

LJ2012

/581 

Revisionsberättelse för Höglandets 

samordningsförbund 
Föreligger årsberättelse och revisionsberättelse för 

Höglandets samordningsförbund. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Följande ledamöter anger jäv och deltar ej i handläggningen 

av ärendet: Helena Stålhammar och Agneta Johansson.  

 

Beslut  

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.  

Utdrag: Höglandets samordningsförbund 

              Folkhälsa och sjukvård  

§ 77 

Dnr 

LJ2012

/688 

Översyn av arbetsordning  
En revidering av fullmäktiges arbetsordning har gjorts där 

landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och 

ansvarsfördelning har lyfts ur. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna reviderad arbetsordning för 

landstingsfullmäktige i Jönköpings län.   

 

Utdrag: Kansliavdelningen  

§ 78 

Dnr 

LJ2012

Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Föreligger redovisning av icke slutbehandlade motioner,  

se bilaga 7.  
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/661 Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen över icke slutbehandlade 

motioner.  

 

Utdrag: Kansliavdelningen  

§ 79 

Dnr 

LJ2012 

/719 

Onkologi – investeringsbehov för utbyggnad  
Föreligger förslag till att bygga två nya bunkrar och investera 

i tre nya acceleratorer för strålbehandlingsverksamhet med 

linjeacceleratorer.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Håkan Jansson och Marcus 

Eskdahl bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

att anvisa 61,2 miljoner kronor för byggnation av två bunkrar 

för strålbehandlingsverksamhet med linjeacceleratorer.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 80 

Dnr 

LJ2012

/424 

Omklädningsrum Värnamo sjukhus – ombyggnation  
Föreligger förslag till ombyggnation av lokaler för 

omklädningsrum på Värnamo sjukhus. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-05-08. 

 

Beslut  

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att för ombyggnation av lokaler för omklädningsrum på 

Värnamo sjukhus anvisa en preliminär utgiftsram på 3,2 

miljoner kronor. 

 

att finansiering sker ur ofördelad investeringsram. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 81 

Dnr 

LJ2012

/724 

Länstrafiken – investeringsbudget 2012 

Länstrafiken är sedan 2012-01-01 en förvaltning inom 

Landstinget. Vid integrationen med Landstinget och vid 

fastställandet av förvaltningsbudget har dock inte någon 

investeringsbudget redovisats och därmed heller inte 

godkänts. Föreligger nu förslag till investeringsbudget för 

2012.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Länstrafikens investeringsbudget för 2012.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 82 

Dnr 

LJ2012

/674 

Borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s spårfordon  
I december 2011 startade Jönköpings Länstrafik AB 

tillsammans med Länstrafikbolaget i Kalmar län tågtrafik 

mellan Nässjö och Oskarshamn med tre dubbelturer per dag. 

Trafiken planeras att utökas med två dubbelturer från och 

med december 2012. För att klara utökningen har beslut 

tagits att leasa ytterligare ett spårfordon från Transitio AB. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att Landstinget går i borgen för Jönköpings Länstrafik AB:s 

förpliktelser gentemot Transitio AB för spårfordon av modell 

Itino Y31 med nummer 1401. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 83 

Dnr 

LJ2012

/675 

Ersättningsanskaffning av tågfordon till Östgötapendeln 
I december 2010 startade Östgötatrafiken och Jönköpings 

Länstrafik med den nya tågtrafiken – Östgötapendeln – som 

innebär direktförbindelse mellan Jönköping och Norrköping.  
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Under en period har Jönköpings Länstrafik kunnat låna tåg 

från Östergötland men från slutet av 2014 kommer det att 

saknas tåg för att utföra dagens trafikupplägg. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att genom utnyttjande av befintlig option beställa två nya 

X61-tåg med leverans i slutet av 2014. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 84 

Dnr 

LJ2012

/673 

Gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken i södra 

Sverige inom Sydtaxan 
För att underlätta resandet mellan Jönköpings län och övriga 

län i södra Sverige ingår från och med december 2010 

Jönköpings Länstrafik i Sydtaxan.  

Bakgrunden till att nya resevillkor föreslås är behovet av 

samordning av resevillkoren inklusive resegarantier i 

Sydsverige för att kunna hantera kunderna på ett enhetligt, 

systematiskt och rimligt sätt. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-06-12. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

att anta nya resevillkor inom Jönköpings Länstrafik för att 

likställa resevillkoren och resegarantin inom Sydtaxan. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 85 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 86 Valärenden 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 8.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

valberedningens förslag.  
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Utdrag: Berörda  

§ 87 Avslutning 
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl. 17: 15.   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Marianne Andersson, KD 

1:e vice ordförande 

1:e vic 

Anders Bengtsson, M Agneta Johansson, S  

 
 

 

Protokollet är justerat 2012-07-04 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


