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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 22-37 

Tid: 2013-03-12, kl 09:00-16:00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 23. 
 

§ 22 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar 

med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat. 

§ 23 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 24 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Kerstin Klasson, MP och Samuel Godrén, SD med  

Kajsa Carlsson, MP och Anders Gustafsson, SD som 

ersättare.  

§ 25 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen den  

26 mars, kl 15:30 på Landstingets kansli. 

§ 26 Landstingets vetenskapliga pris  
Landstingets vetenskapliga pris delas i år ut till 

övertandläkare Christer Slotte som även presenterar sitt 

arbete. 

§ 27 Ständiga förbättringar – en resa genom två decennier 
Presentation av Landstingets arbete med ständiga 

förbättringar av landstingsdirektör, hälso- och 

sjukvårdsdirektör samt utvecklingsdirektör.  

§ 28 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2.  

 

1. Inga Jonasson, V – Landstingets administration 

sväller 

2. Inga Jonasson, V – Hållbarhetsarbetet i Landstinget i 

Jönköpings län hamnar i bottenskiktet 

3. Marcus Eskdahl, S – En växel högre när det gäller 

fokus på miljöarbete  
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Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde. 

§ 29 Frågor  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande frågor får framställas, bilaga 3. 

 

1. Marcus Eskdahl, S – En åldersgräns på 

ungdomsmottagningarna som följer behovet 

2. Anna-Carin Magnusson, S – Angående 

diabeteskonsulenten   

 

Samtliga frågor är ställda till landstingsstyrelsens ordförande 

och kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 30 

Dnr 

LK11-

0083 

Motion: Hygiensköterskor i förskolan  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Ann-Kristine 

Göransson, Socialdemokraterna  

 

att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 

hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 

smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.  

 

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2012 

återremitterades motionen för en förnyad beredning av 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet.  

 

Utskottet har avgivit yttrande och föreslår att återremissen är 

besvarad samt att motionen avslås.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-02-26 och 

föreslår beslut i enlighet med utskottets förslag.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Helena Stålhammar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att återremissen är besvarad samt,  
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att motionen avslås.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

              Folkhälsa och sjukvård 

§ 31 

Dnr 

LJ2012 

/456 

Motion: Försök med lättvårdsambulans   

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Kristina 

Winberg, Sverigedemokraterna  

 

att Landstinget snarast utreder och inför försöksverksamhet 

med lättvårdsambulanser i länet.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit 

yttrande.   

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-02-26 och 

föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Samuel Godrén bifall till 

motionen.  

 

Helena Stålhammar och Tommy Bernevång-Forsberg yrkar 

bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) 

ställs mot Samuel Godréns yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 69 

ledamöter.  

För bifall till Samuel Godréns (NEJ) röstar 4 ledamöter.  

Frånvarande är 8 ledamöter. 

Bilaga 4 – Voteringslista 1. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 22-37 

Tid: 2013-03-12, kl 09:00-16:00 
 

 

 Sign 

 

Reservation Sverigedemokraterna. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 32 

Dnr 

LJ2012 

/726 

Motion: Äldrevårdscentral, en ny organisationsform 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt 

Svensson, Folkpartiet  

 

att Landstinget rekryterar en geriatriker till Jönköpings läns 

landsting för att bygga äldrevårdscentraler – 

Jönköpingsmodellen för äldres hälso- och sjukvård.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit 

yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-02-26 och 

föreslår att motionen avslås. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Urban Blomberg och Märta 

Svärd bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Lena Skaring Thorsén yrkar på återremiss med motiveringen 

att synpunkter på motionen ska inhämtas från 

Länspensionärsrådet. I yrkandet om återremiss instämmer 

Bernt Svensson, Anna-Carin Magnusson och Inga Jonasson.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att landstingsfullmäktige beslutar om återremiss 

av motionen.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping              

§ 33 Interpellationer och frågor 

Interpellationer och frågor besvaras. 

§ 34 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 35 Valärenden 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 5.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

valberedningens förslag.  

 

Utdrag: Berörda 

§ 36 Smålands Turism – information  
Vid sammanträdet ges information om Smålands Turism. 

§ 37 Avslutning 
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 16:00.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande  

Kerstin Klasson (MP) Samuel Godrén (SD) 

 
 

 

Protokollet är justerat 2013-03-26 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

 

Anneli Andersson  

 

 


