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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 74-98 

Tid: 2014-06-17--18,  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop §§ 75 och 82 
 

§ 74 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med 

ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 75 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 76 Justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Malin Olsson, M och 

Annika Hansson, S med Kerstin Robertsson, M och  

Torbjörn Lang, S som ersättare.  

§ 77 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll äger rum onsdagen den 2 juli, kl 15:30 på 

Landstingets kansli. 

§ 78 

Dnr 

LJ2014

/128 

Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2.  

 

1. Håkan Sandgren, S – Åldersdiskriminering på 

Medicinskt Rehab 

2. Jeanette Söderström, S - Sjukhuskafeterian på 

Höglandssjukhuset i Nässjö 

3. Inga Jonasson, V – Vårdval i specialiserad vård – 

avvakta införande! 

4. Inga Jonasson, V - Vad göra som patient eller 

närstående om man inte är nöjd med vården – info 

saknas. 

5. Marcus Eskdahl, S – Är vårdval inom specialistvården 

att sätta patientens behov främst? 

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras under sammanträdet. 
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§ 79 

Dnr 

LJ2014

/159 

Fråga  

Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande fråga får framställas, bilaga 3. 

 

1. Samuel Godrén – Kampanjen ”Alla får plats” på 

Norrahammars vårdcentral.  

 

Frågan är ställd till landstingsstyrelsens ordförande och 

kommer att besvaras under sammanträdet. 

§ 80 

Dnr 

LJ2014

/612 

Delårsrapport 2014:1 

Landstingsstyrelsen lägger fram delårsrapport 2014:1 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att delårsrapport 2014:1 godkänns. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Håkan Jansson,  

Carina Ödebrink, Maria Frisk, Rune Backlund,  

Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Samuel Godrén och Inga 

Jonasson med flera bifall till delårsrapport 2014:1.  

 

Handläggningen av ärendet ajourneras till den 18 juni.   

§ 81 Ajournering 
Landstingsfullmäktiges sammanträde ajourneras kl 11:30 till 

onsdagen den 18 juni kl 09:00.  

 

Under eftermiddagen görs studiebesök i Eksjö kommun. 

§ 82 Närvaro dag 2  
Tjänstgörande ledamöter och ersättare redovisas i bilaga 4. 

§ 83 Arvodesregler 
Information av parlamentariska kommitténs ordförande kring 

kommande arvodesregler för förtroendevalda. 

§ 84 

Dnr 

LJ2014/ 

612 

 

Delårsrapport 2014:1 
Landstingsfullmäktige återupptar handläggningen av 

delårsrapport 2014:1.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna delårsrapport 2014:1. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 85 

Dnr 

LJ2013/ 

1522 

Motion: Rätten att se klart  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för barn 

och unga genomförs snarast med inriktningen  

 

att bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och unga 

mellan 11-19 år. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande.  

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-05-06 och 

föreslår att motionen avslås. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson och Marcus 

Eskdahl bifall till motionen i sin helhet. Helena Stålhammar 

yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar  

 

att motionen avslås.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot 

Inga Jonassons yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 45 

ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons yrkande (NEJ) röstar 30 

ledamöter.  

Avstår gör 3 ledamöter.  

Frånvarande är 3 ledamöter.  

Voteringslista 1, bilaga 5. 
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Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Vänsterpartiet och Socialdemokraterna till förmån 

för egna yrkanden. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  

             Folkhälsa och sjukvård 

§ 86 

Dnr 

LJ2013/ 

1265 

Motion: Länstrafiken + turism = sant 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet  

 

att landstingsstyrelsen uppdrar till Länstrafiken att i samverkan 

med berörda ta fram ett ”länet runt-kort” och andra lämpliga 

erbjudanden avsedda att stärka turismen, givetvis till ett rimligt 

pris, som ett första steg i att utveckla kollektivtrafiken/turismen 

i länet.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-05-06 och 

föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonason, Per Hansson och 

Mikael Ekvall bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Länstrafiken 

§ 87 

Dnr 

LJ2013/ 

904 

Motion – Förebyggande behandling nödvändig för att 

undvika stroke 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet 
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att man tar fram en strategi för att finna obehandlade/ 

underbehandlade patienter med förmaksflimmer i primärvården 

i syfte att ge adekvat behandling för att undvika stroke.  

 

att arbeta vidare med ett strukturerat omhändertagande, i form 

av bland annat psykologiskt stöd och information, till personer 

som diagnostiserats med förmaksflimmer.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-06-10 och 

föreslår att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen. Helena Stålhammar, Malin Olsson och Berndt 

Svensson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.  

Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till första att-satsen.  

 

Beslut  

Ordföranden ställer proposition på motionens att-satser och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs för att-sats 1 där landstingsstyrelsens förslag 

(JA) ställs mot Inga Jonassons och Anders Gustafssons (SD) 

yrkande (NEJ).  

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 70 

ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons och Anders Gustafssons (SD) 

yrkande (NEJ) röstar 6 ledamöter.  

Avstår gör 3 ledamöter.  

Frånvarande är 2 ledamöter.  

Voteringslista 2, bilaga 6.  

 

Votering begärs för att-sats 2 där landstingsstyrelsens förslag 

(JA) ställs mot Inga Jonassons yrkande (NEJ).  

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 73 

ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons yrkande (NEJ) röstar 3 ledamöter.  

Avstår gör 3 ledamöter.  

Frånvarande är 2 ledamöter.  

Voteringslista 3, bilaga 7. 
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 88 Interpellationer och fråga  
Interpellationer och fråga besvaras.  

§ 89 

Dnr 

LJ2013/ 

1323 

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, 

Moderaterna 

 

att Landstinget tillskriver Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket att läkemedlet Cialis bör ingå i 

läkemedelsförmånen.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-06-10 och 

föreslår att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Urban Persson bifall till 

motionen. Urban Blomberg och Lena Skaring Thorsén 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 Urban Persson.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

             Folkhälsa och sjukvård  
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§ 90  

Dnr 

LJ2013/ 

1475 

Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län 

I en motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet  

 

att en tydlig och lättillgänglig statistik över talartidens 

fördelning mellan kvinnor och män i landstingsfullmäktige i 

Jönköpings län tas fram och presenteras öppet på Landstingets 

hemsida.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-06-10 och 

föreslår att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen. Per Hansson samt Lis Melin 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 

Inga Jonassons yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 68 

ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons yrkande (NEJ) röstar 3 ledamöter.  

Frånvarande är 10 ledamöter. 

Voteringslista 4, bilaga 8. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Vänsterpartiet.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Kansliavdelningen  
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§ 91 

Dnr 

LJ2014 

/729 

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden 

Föreligger revisionsberättelser för 2013 för 

samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Höglandets samt 

Finnvedens samordningsförbund. 

 

Följande ledamöter deltar inte i beslutet för respektive 

samordningsförbund p g a jäv: Maria Frisk, Marcus Eskdahl, 

Lilian Sjöberg-Wärn, Agneta Johansson, Bo Kärreskog, Britt 

Johansson och Bengt Petersson. 

  

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,  

 

att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,  

 

att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Samordningsförbunden 

§ 92 

Dnr 

LJ2014/ 

3 

Försäljning av fastigheten Götaström 1:2, Vaggeryds 

kommun 
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerade fastighet.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att försälja fastigheten Götaström 1:2 i Vaggeryds kommun 

enligt föreliggande köpekontrakt,  

 

att försäljningskontrakt för Landstingets vidkommande är 

giltigt även om tidpunkten för landstingsfullmäktiges beslut har 

överskridits. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Landstingsfastigheter  
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§ 93 

Dnr 

LJ2014 

/353 

Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa 

frågeställningar  
Föreligger handling avseende ställningstagande till frågor i 

samband med regionbildning.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att den nyvalda regionstyrelsen ansvarar för likvidation av 

Regionförbundet,  

 

att vid fastställande av utdebitering för 2015 beakta behov av 

en skattehöjning på två öre avseende Regionförbundets 

kostnader som avlastas länets kommuner,  

 

att godkänna inriktning för organisationstillhörighet/fortsatt 

arbete för här redovisade verksamheter med blandad 

ägarstruktur och finansering,  

 

att om länets kommuner så beslutar vara värd för 

primärkommunal verksamhet i samverkan.  

 

Utdrag: Landstingsdirektören  

              Ekonomiavdelningen 

§ 94 

Dnr 

LJ2014/ 

664 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Föreligger redovisning av icke slutbehandlade motioner.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner. 

 

Utdrag: Kansliavdelningen  

§ 95 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 96 Valärenden 
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 9.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

 

Utdrag: Berörda 

§ 97 Utvärdering av revisionen i Landstinget i Jönköpings län - 

redovisning av resultatet 
Information kring rubricerad utvärdering av professor Olle 

Lundin. 

§ 98 Avslutning 
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 18:30.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg   

Justeras 

 

Hans Rocén, ordförande (M)  Malin Olsson (M) Annika Hansson, (S) 

 
 

 

Protokollet är justerat 2014-07-02 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

 

Lena Sandqvist  

 
 


