
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 38-56 

Tid: 2013-04-23, kl 09:00-17:00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 39 
 

§ 38 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med 

ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 39 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 40 Justerare 
Till att justera dagens protokoll utses landstingsfullmäktiges 

1:e vice ordförande Marianne Andersson, KD 

Bengt Petersson, C och Carina Ödebrink, S med  

Lennart Bogren, C och Anders Berglund, S som ersättare.  

§ 41 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 7 maj, kl 15:30 på Landstingets 

kansli. 

§ 42 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2.  

 

1. Inga Jonasson, V – Vad kostar det att behandla en 

motion? 

2. Inga Jonasson, V – Sjukresereglerna ger upphov till 

vård på olika villkor i länet. 

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande där interpellation nr 2 kommer att besvaras vid 

dagens sammanträde. 

§ 43 Frågor  

Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande fråga får framställas, bilaga 3. 

 

1. Samuel Godrén, SD - Språktolkning 
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Frågan är ställd till landstingsstyrelsens ordförande och 

kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 44 

Dnr 

LJ2013 

/567 

Revisionsberättelse för år 2012 

Landstingets revisorer lägger fram revisionsberättelse för år 

2012.  

 

Landstingsrevisionens ordförande föredrar revisorernas 

berättelse och yrkar bifall till ansvarsfrihet för nedan 

rubricerade organ och dess ledamöter samt tillstyrker att 

Landstingets årsredovisning för år 2012 godkänns.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att landstingsstyrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Håkan Jansson, Maria 

Frisk, Anna-Carin Magnusson, Marcus Eskdahl, Carina 

Ödebrink, Anders Berglund, Ann-Kristine Göransson, Agneta 

Johansson, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta 

Svärd, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm, 

Torbjörn Eriksson, Britt Johansson, Esse Petersson, Bo 

Kärreskog, Anders Pansell, Stefan Svensson, Folke Solheim 

och Rachel de Basso  

 

att patientnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Ragnwald Ahlnér, 

Bertil Nilsson och Kenth Persson. 

 

att Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet.  

 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Urban Blomberg, Eva 

Lundemo, Annika Nordin, Rachel de Basso, Inga Jonasson, Eva 

Nilsson, Håkan Sandgren, Karin Velinder, Per Svenhall, Kjell 

Ekelund, Irada Söderberg, Rolf Westmar och Göran Undevall.   

 

att Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet.  
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Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Britt Johansson, 

Marianne Andersson, Bo Kärreskog, Per-Olof Bladh, Kajsa 

Carlsson, Arne Ekegren, Sven-Evert Gunnarsson, Doris 

Lidman, Bengt Petersson, Stefan Svensson, Evaggelos Tottas 

och Johanna Gustavsson.  

 

att Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet.  

 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Helena Stålhammar, 

Kerstin Robertson, Mona-Lisa Hagström Svensson, Anders 

Bengtsson, Birgitta Dovskog, Samuel Godrén, Tobias 

Gyllensten, Pernilla Mårtensson, Ann-Katrin Stark, Bernt 

Svensson, Hans Toll, Anna-Karin Yngvesson, Birgit 

Andersson, Anders Karlgren, Torbjörn Laang och Inga 

Jonasson.  

 

att Allmänpolitiska utskottet och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.  

 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Per Hansson, Jarl 

Karlsson, Kjell Ekelund, Mikael Ekvall, Eva Eliasson, Maria 

Hörnsten, Anders Gustafsson (SD), Erik Lagärde, Per-Olov 

Norlander, Urban Persson, Rigo Fredriksson, Peter Lundvall, 

Johanna Gustavsson och Jeanette Söderström  

 

att Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och 

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Håkan Jansson, Maria 

Frisk, Carina Ödebrink, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén 

och Anna-Carin Magnusson. 

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Ekonomiavdelningen 

§ 45 

Dnr 

LJ2012 

/1613 

Årsredovisning – 2012 

Landstingsstyrelsen lägger fram årsredovisning för år 2012 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna föreliggande årsredovisning,  

 

att årets resultat 371 miljoner kronor tillförs 
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landstingskapitalet.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Håkan Jansson, Maria Frisk, 

Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, 

Samuel Godrén och Inga Jonasson med flera bifall till 

landstingsstyrelsens förslag till beslut.  

 

Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till landstingsstyrelsens 

förslag samt bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkanden: 

”Socialdemokraterna föreslår att utav de 120 miljoner kronor 

som Landstinget i Jönköpings län har fått återbetalda i AFA-

medel (Avtals-försäkringar som regleras mellan 

arbetsmarknadens parter), ska 40 miljoner avsättas till 

kompetensutveckling för all Landstingets personal.  

 

En särskild utbildningsinsats görs för all personal på klinik- 

och enhetsnivå för att stärka pågående förbättrings- och 

utvecklingsarbete. Varje anställd ska vara garanterad minst två 

dagars utbildning”. 

 

I ovanstående yrkande instämmer Marcus Eskdahl, Carina 

Ödebrink med flera.  

 

Håkan Jansson, Rune Backlund med flera yrkar avslag på 

Socialdemokraternas tilläggsyrkande. I ovanstående avslag 

instämmer Inga Jonasson med motiveringen att 

personalkategorierna har olika förutsättningar vad gäller 

utbildningsinsatser.  

 

Beslut 

På fråga från ordföranden om bifall eller avslag på 

Socialdemokraternas tilläggsyrkande beslutar fullmäktige att 

avslå detsamma.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot 

Socialdemokraternas tilläggsyrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag röstar 51 ledamöter. 

För bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar 27 

ledamöter. 

Frånvarande är 3 ledamöter.  

Bilaga 4, voteringslista 1.  
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Landstingsfullmäktige avslår således Socialdemokraternas 

tilläggsyrkande.  

 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att godkänna föreliggande årsredovisning,  

 

att årets resultat 371 miljoner kronor tillförs 

landstingskapitalet.  

 

Reservation från Socialdemokraterna till förmån för eget 

yrkande. 

 

Utdrag: Landstingets revisorer 

             Ekonomiavdelningen  

§ 46 Interpellationer och frågor 

Interpellation och fråga besvaras. 

§ 47 

Dnr 

LJ2013 

/70 

Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping – RUS 
Landstinget i Jönköpings län har yttrat sig över ovan 

rubricerade regionala utvecklingsstrategi. Landstingsstyrelsen 

behandlade ärendet 2013-04-09 och har avgett ett preliminärt 

yttrande till Regionförbundet.  

 

Landstingsfullmäktige föreslås besluta  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Regionförbundet i Jönköpings län.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Martin Hytting, Marcus Eskdahl, 

Anders Pansell, Rune Backlund, Esse Petersson, Kajsa Carlsson 

och Anders Gustafsson (SD) bifall till landstingsstyrelsens 

förslag.  

 

Mikael Ekvall yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag samt 

till Vänsterpartiets yrkande avseende Vätterbranterna och att 

man i yttrandet framhåller att den regionala utvecklingsstrategin 

förses med en analytisk och strategisk del beträffande 

jämställdhet, bilaga 5.  

 

I ovanstående yrkande instämmer: Håkan Jansson, Rune 
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Backlund, Anna-Carin Magnusson, Anders Gustafsson (SD) 

med flera.  

 

Beslut  

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Regionförbundet i Jönköpings län samt,  

 

att Landstingets yttrande kompletteras med de tillägg som 

framförts i Vänsterpartiets tilläggsyrkande avseende 

Vätterbranterna samt en analytisk och strategisk del beträffande 

jämställdhet.  

 

Utdrag: Regionförbundet i Jönköpings län  

             Regional utveckling 

§ 48 

Dnr 

LK11- 

0037 

Motion: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 

 

att en plan tas fram för hur sjukgymnasternas kunskapsområde 

skall bli tillgängligt för patienterna inom den psykiatriska 

vården på lika villkor över länet, 

 

att planen omfattar såväl sluten som öppen psykiatrisk vård,  

 

att kompetensutveckling för sjukgymnaster i linje med 

motionens intentioner planeras och genomförs.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-04-09 och 

föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson och Per-Olof 

Bladh bifall till motionen.  

 

Britt Johansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 
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landstingsstyrelsens förslag att motionen är besvarad.  

 

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot 

Inga Jonassons yrkande (NEJ). 

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag röstar 71 ledamöter.  

För bifall till Inga Jonasson yrkande röstar 3 ledamöter. 

Frånvarande är 7 ledamöter.  

Voteringslista 2, bilaga 6. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

§ 49 

Dnr 

LJ2012 

/657 

Motion: Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen 

om HBTQ i hälso- och sjukvården  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta  

 

att utbildningsinsatserna för att höja HBTQ kompetensen i 

hälso- och sjukvården i Jönköpings län fortsätter och 

intensifieras,  

 

att en planering för genomförande av detta tas fram och 

återrapporteras till landstingsfullmäktige,  

 

att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-certifierade 

i någon form tas fram och genomförs,  

 

att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall 

HBT-certifieras.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-04-09 och 

föreslår att 1:a att-satsen är besvarad och att att-satserna 2, 3 

och 4 avslås. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson   

att 1:a att-satsen ska vara besvarad, att 2:a att-satsen avslås och 
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att-satserna 3 och 4 i nuvarande lydelse avslås, samt att en ny 

formulering av de båda att-satserna, där ordet certifiering byts 

till diplomering; 

 

”att en tidplan för hur fler vårdenheter skall bli HBT-

diplomerade i någon form tas fram och genomförs,” 

 

”att målet på sikt skall vara att alla vårdenheter i länet skall 

HBT- diplomeras.” 

 

Britt Johansson och Lena Skaring Thorsén yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige bifaller ordförandens förslag om att 

ställa proposition på motionens att-satser mot 

landstingsstyrelsens förslag där landstingsfullmäktige i samtliga 

att-satser beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och genomförs för att-sats 3 och att-sats 4 – ny 

lydelse.  

 

Utfall votering 3:e att-satsen:  

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar  

46 ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons yrkande (NEJ) röstar 30 

ledamöter.  

Frånvarande är 5 ledamöter.  

Voteringslista 3, bilaga 7.  

 

Utfall votering 4:e att-satsen:  

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 

46 ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons yrkande (NEJ) röstar 30 

ledamöter.  

Frånvarande är 5 ledamöter.  

Voteringslista 4, bilaga 8. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att 1:a att-satsen är besvarad, 

 

att att-satserna 2, 3 och 4 avslås. 
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Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

 

§ 50 

Dnr 

LJ2013 

/314 

Överenskommelse om förändring av ansvar för 

färdtjänstresor m. m. 
Föreligger förslag avseende överenskommelse om förändring 

av ansvar för färdtjänstresor med mera.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att bilagd överenskommelse, daterad 2013-02-08, med länets 

kommuner rörande färdtjänstresor med mera godkänns, 

 

att Landstinget i Jönköpings län, tillsammans med länets 

kommuner, hemställer hos Finansdepartementet att de länsvisa 

skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om 

kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter 

för Landstinget och sänks med 0,15 procentenheter för 

kommunerna.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 51 

Dnr 

LJ2013 

/367 

Avfallsterminal och godsmottagning Höglandssjukhuset  
Föreligger förslag till ombyggnation och tillbyggnad vid 

Höglandssjukhuset för en avfallsterminal och godsmottagning.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att inom en maximal utgiftsram av 26 miljoner kronor 

godkänna ombyggnation och tillbyggnad av hus 26 vid 

Höglandssjukhuset. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 52 

Dnr 

LJ2013 

/396 

Evakueringslokaler Höglandssjukhuset  
Föreligger förslag till lösning av evakueringslokaler i samband 

med den omfattande om- och tillbyggnad som görs av 

Höglandssjukhuset.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att inom en maximal utgiftsram på 6,6 miljoner kronor 

godkänna ombyggnation av hus 45 och del av hus 08,  

 

att för tillfälliga evakueringslokaler godkänna redovisat förslag 

om hyra av paviljong och därmed förenade kostnader för 

iordningsställande,  

 

att kostnad för 2014 och kommande år får beaktas i budget för 

respektive år.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 53 

Dnr 

LJ2013 

/426 

Revidering av attestreglemente och 

tillämpningsanvisningar  
Föreligger förslag till revidering av attestreglemente och 

tillämpningsanvisningar i samband med att Landstinget under 

våren 2013 inför system med elektronisk handel.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna föreliggande tillämpningsanvisningar till 

attestreglemente,  

 

att godkänna revidering av attestreglemente.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 54 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 55 Valärenden 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 9.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

 

Utdrag: Berörda 
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§ 56 Avslutning 

Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 17:00.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren  

Justeras 

 

Marianne Andersson, KD 

1:e vice ordförande  

Bengt Petersson, C Anders Berglund, S 

 
 

 

Protokollet är justerat 2013-05-07 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

 

Lena Sandqvist  

 
 


