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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 80-99 

Tid: 2013-09-24, kl 09:00-12:00 

Plats: Rosensalen  

Närvarande: Se upprop § 81. 

  

§ 80 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med 

ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat. 

§ 81 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 82 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Lena Skaring Thorsén (FP) och Ann-Kristine Göransson (S) 

med Esse Petersson (FP) och Lars Isaksson (S) som ersättare. 

§ 83 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen  

den 8 oktober, kl 15:30 på Landstingets kansli. 

§ 84 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2: 

 

1. Bo Kärreskog (S) – Var går gränsen för återbetalning? 

2. Inga Jonasson (V) – Öppenvårdspsykiatrins problem 

kvarstår och fördjupas.  

3. Inga Jonasson (V) – Angående upphandling av extern 

utredare av det diagnosrelaterade ersättningssystemet 

(ACG) i primärvården i Jönköpings län.  

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande.  

§ 85 

Dnr 

LJ2013

/110  

Motion: Underlätta budgetarbetet – implementera 
”budgetsimulator”  
I en motion till fullmäktige föreslår, Samuel Godrén 

Sverigedemokraterna  
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att implementera någon form av budgetsimulator på hemsidan, 

i informativt syfte, där medborgarna får ge sin syn på vad som 

är viktigt att prioritera.  

 

Allmänpolitiska utskottet har yttrat sig över motionen.  

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att 

avslå motionen.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Samuel Godrén bifall till 

motionen.  

 

Urban Persson samt Per Hansson yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar  

 

att avslå motionen.  

 

Reservation Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande.  

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Kansliavdelningen 

§ 86 

Dnr 

LJ2012 

/1320 

Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och 
Barnavårdscentralernas uppdrag  
I en motion till fullmäktige föreslår Rachel De Basso och 

Agneta Johansson, Socialdemokraterna 

 

att de hälsofrämjande uppdragen för MVC och BVC 

tydliggörs och kvalitetssäkras. 

 

att en undersökning görs för att klargöra genomförandenivån i 

de hälsofrämjande uppdragen.   

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har yttrat sig över 

motionen.  

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

att första att-satsen är besvarad samt, att bifalla andra att-

satsen. 
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Vid ärendets behandling yrkar Rachel De Basso och Britt 

Johansson bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att första att-satsen är besvarad samt, 

 

att bifalla andra att-satsen. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

             Folkhälsa Sjukvård  

§ 87 

Dnr 

LJ2012

/1476 

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar  
I en motion till fullmäktige föreslår Lena Skaring Thorsén, 

Folkpartiet. 

 

att Landstinget undersöker möjligheten att skapa en 

sjukvårdsapp för ungdomar med upplysningar om egenvård 

och om hur man tar kontakt med vården. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har yttrat sig över 

motionen. 

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att 

motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Lena Skaring Thorsén bifall till 

motionen. 

 

Helena Stålhammar, Rachel De Basso med flera yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Bernt Svensson yrkar att motionen ska vara besvarad.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

landstingsfullmäktige beslutar att motionen avslås.  

 

Reservation Folkpartiet till förmån för eget yrkande. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  

             Informationsavdelningen  
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§ 88 

Dnr 

LK11-

0306 

Motion: Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl 

och Ann-Kristine Göransson, Socialdemokraterna 

 

att Landstinget stimulerar verksamheten och dess förvaltningar 

för att skapa mönsterarbetsplatser tillsammans med de fackliga 

organisationerna.  

 

Allmänpolitiska utskottet har yttrat sig över motionen. 

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

att antagna policydokument och riktlinjer följs upp och 

implementeras i Landstingets verksamheter, att en årlig 

redovisning görs i årsredovisningen, att motionen i övrigt ska 

anses vara besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl, Ann-Kristine 

Göransson och Tommy Bernevång Forsberg med flera bifall 

till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut  

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att antagna policydokument och riktlinjer följs upp och 

implementeras i Landstingets verksamheter,  

 

att en årlig redovisning görs i årsredovisningen samt, 

 

att motionen i övrigt ska anses vara besvarad.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Centrala personalavdelningen  

§ 89 

Dnr 

LJ2013

/1385 

Motion: Utöka friskvårdsbidraget  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, 

Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 

 

att Landstinget i Jönköpings län justerar upp 

friskvårdsbidraget från 500 till 1700 kronor/år samt, 

 

att förändringen justeras in i friskvårdspolicyn. 
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Allmänpolitiska utskottet har yttrat sig över motionen och 

föreslår att nuvarande regelverk för ersättning/bidrag avskaffas 

och ersätts med ett likvärdigt bidrag oavsett var inom 

Landstinget man är anställd, att bidragsnivån höjs, 

att förslag till nya riktlinjer och bidragsnivåer presenteras i 

samband med budget 2014 samt att motionen i övrigt anses 

besvarad.  

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att 

en fördjupad konsekvensanalys av förändrat friskvårdsbidrag 

görs. Konsekvensbeskrivningen ska utgå från ett pågående 

arbete med hälsofrämjande arbetsplatser, och att motionen 

därmed är besvarad. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekvall bifall till 

utskottets yttrande. 

 

Tommy Bernevång Forsberg, Per Hansson, Marcus Eskdahl 

samt Kjell Ekelund yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag 

mot Mikael Ekvalls yrkande och finner att 

landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot 

Mikael Ekvalls yrkande (NEJ). 

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 74 

ledamöter.  

För bifall till Mikael Ekvalls yrkande (NEJ) röstar 3 ledamöter. 

Frånvarande är 4 ledamöter.  

Bilaga 3: Voteringslista 1  

 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att en fördjupad konsekvensanalys av förändrat 

friskvårdsbidrag görs. Konsekvensbeskrivningen ska utgå från 

ett pågående arbete med hälsofrämjande arbetsplatser samt, 

 

att motionen därmed är besvarad. 
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Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. 

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Centrala personalavdelningen  

§ 90 

Dnr 

LJ2013

/738 

Indelning i landstingsvalkretsar och antal mandat inför 
valet  
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella 

förändringar av valkretsar inför valet 2014.  

 

Beslut  

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att indelningen av landstingsvalkretsar inte ändras, utan följer 

samma indelning som vid valet 2010. 

 

Utdrag: Länsstyrelsen  

             Kansliavdelningen  

§ 91 

Dnr 

LJ2013

/886 

Ändring i förbundsordningen för Höglandets 

samordningsförbund 

Föreslås ändring av förbundsordningen för Höglandets 

samordningsförbund. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna föreliggande förslag till ändring i Höglandets 

förbundsordning samt 

 

att ny förbundsordning gäller från och med 2014-01-01. 

Utdrag: Höglandets samordningsförbund 

              Kansliavdelningen  

§ 92 

Dnr 

LJ2013

/1075 

Köp av del av fastighet Henja 3:26 i Gislaveds kommun 
Föreslås förvärv av del av fastighet Henja 3:26.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att för en köpeskilling av 1,7 miljoner kronor godkänna köp av 

del av fastigheten Henja 3:26, Gislaveds kommun enligt 
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upprättat köpekontrakt. 

Utdrag: Landstingsfastigheter  

             Ekonomiavdelningen  

§ 93 

Dnr 

LJ2013 

/832 

Revision av stiftelser 
Föreligger revisionsberättelse för 2012 års verksamhet. 

Revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar vad avser 

stiftelsernas förvaltning. 

 

Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att för stiftelser med krav på årsredovisning till länsstyrelsen 

överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012 

samt 

 

att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets 

stiftelseförvaltning till handlingarna. 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 94 

Dnr 

LJ2013

/1096 

Sammanträdesplan för 2014  
Föreligger förslag till sammanträdesplan för år 2014. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar 

för år 2014 

 

 4 februari 

 11 mars 

 22 april 

 17-18 juni 

 30 september 

 28 oktober 

 25-26 november  

 9 december  

 

Utdrag: Berörda 

§ 95 Interpellationer  
Interpellationer besvaras.  
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§ 96 Anmälningsärenden  

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 97 Valärenden 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 4.  

  

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

Utdrag: Berörda 

§ 98 Utdelning av Landstingets hållbarhetspris 2013  
Årets hållbarhetspris delas ut till IT-centrum för deras  

arbete med att se till att Landstingets datorer återanvänds, 

vilket bland annat har inneburit en omfattande minskning av 

koldioxidutsläpp. 

§ 99 Avslutning 

Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 12:00.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande  

Lena Skaring Thorsén (FP) Lars Isaksson (S) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


