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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 66. 

       

§ 65 Öppnande 
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett 
hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.  

§ 66 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 67 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lena 
Skaring Thorsén och Desiré Törnqvist med Per Hansson och 
Carina Ödebrink som ersättare.  

§ 68 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 
protokoll äger rum tisdagen den 11 oktober, kl 15:30 på 
Landstingets kansli.  

§ 69 
Dnr 
LK11- 
0099 

Interpellation 
Landstingsfullmäktige medger  
 
att följande interpellation får framställas, bilaga 2. 
 
1. Inga Jonasson, V – Fontänhus – en viktig resurs att satsa på 
för att stärka människor med psykisk ohälsa. 
 
Interpellationen är ställd till landstingsstyrelsens ordförande och 
kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 70 
Dnr 
LK11- 
0122 

Fråga  
Landstingsfullmäktige medger  
 
att följande fråga får framställas, bilaga 3. 
 
1. Marcus Eskdahl, S – Vem ska betala diabetespatienternas 
insulinpump? 
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Frågan är ställd till landstingsstyrelsens ordförande och kommer 
att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 71 
Dnr 
LK09- 
0187 

Motion – Stärk och utveckla kunskapen om äldres psykiska 
hälsa  
I motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Svante 
Olson och Suzanne Schöblom, Vänsterpartiet landstings-
fullmäktige besluta 
 
att man tar fram ett utvecklingsprogram i syfte att stärka och 
utveckla den äldrepsykiatriska kompetensen, avsett för hälso- och 
sjukvårdspersonal i Landstinget i Jönköpings län, med särskilt 
fokus på primärvården samt,  
 
att undersöka möjligheterna att tillskapa äldrepsykiatriska team 
med specialistkompetens. Dessa team skall även ha tillgång till 
vårdplatser som är anpassade till äldre med psykisk sjukdom eller 
ohälsa.  
 
Landstingsstyrelsen har behandlat ärendet 2011-05-24 samt 
2011-08-23 och föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Inga Jonasson, Annika Nordin med flera yrkar bifall till 
motionen.  
 
Eva Lundemo, Märta Svärd med flera 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 landstingsfullmäktige godkänner följande 
voteringsproposition:  
 
Landstingsstyrelsens förslag mot Inga Jonassons m fl yrkande.  
 
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 50 
ledamöter.  
För bifall till Inga Jonassons m fl yrkande (NEJ) röstar 29 
ledamöter.  
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Frånvarande är 2 ledamöter.  
Voteringslista 1, bilaga 4. 
 
Landstingsfullmäktige beslutar således enligt landstings-
styrelsens förslag. 
 
Reservation V till förmån för eget yrkande.  
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
             Hälso- och sjukvårdsavdelningen  

§ 72 
Dnr 
LK09- 
0341 

Motion – Fler personer med funktionsnedsättning bör 
kunna anställas i Landstingets verksamheter  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta  
 
att inventera hur många lönebidragsanställningar som finns inom 
Landstingets verksamheter,  
 
att Landstinget i samverkan med Arbetsförmedlingen och andra 
berörda inventerar vilka ytterligare tjänster inom Landstinget som 
kan vara aktuella som lönebidragsanställningar samt, 
 
att Landstinget tar fram en handlingsplan/policy med åtgärder 
som syftar till att underlätta för personer med funktions-
nedsättning att erhålla/behålla en anställning eller praktik inom 
Landstingets verksamheter.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo samt Allmänpolitiska 
utskottet har avgett yttrande. 
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-09-13 och föreslår 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad.  
 
Inga Jonasson, Anna-Carin Magnusson med flera yrkar bifall till 
motionen.  
 
Håkan Jansson, Lena Skaring Thorsén, Tommy Bernevång- 
Forsberg med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
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Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 
landstingsstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs där landstingsfullmäktige godkänner följande 
voteringsproposition:  
 
Landstingsstyrelsens förslag mot Inga Jonassons m fl yrkande.  
 
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 49 
ledamöter.  
För bifall till Inga Jonassons m fl yrkande (NEJ) röstar 30 
ledamöter.  
Frånvarande är 2 ledamöter.  
Voteringslista 2, bilaga 5. 
 
Landstingsfullmäktige beslutar således enligt landstings-
styrelsens förslag. 
 
Reservation V till förmån för eget yrkande.  
 
Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  
             Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo  
            Hälso- och sjukvårdsavdelningen  
            Personalavdelningen  

§ 73 
Dnr 
LK10- 
0262 

Motion – Satsa på vindkraft  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl 
och Kjell Ekelund, Socialdemokraterna 

att Landstinget i Jönköpings län utreder möjligheten att aktivt 
satsa på vindkraftsproduktion i vårt län. 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-09-13 och föreslår 
landstingsfullmäktige besluta  

att motionen är besvarad.  
 
Marcus Eskdahl, Mikael Ekvall, Kjell Ekelund med flera yrkar 
bifall till motionen. 
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Tommy Bernevång-Forsberg, Per Hansson, Märta Svärd med 
flera 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 landstingsfullmäktige godkänner följande 
voteringsproposition:  
 
Landstingsstyrelsens förslag mot Marcus Eskdahls m fl yrkande.  
 
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 49 
ledamöter.  
För bifall till Marcus Eskdahls m fl yrkande (NEJ) röstar 31 
ledamöter.  
Frånvarande är 1 ledamot.  
Voteringslista 3, bilaga 6. 
 
Landstingsfullmäktige beslutar således enligt landstings-
styrelsens förslag. 
 
Reservation S till förmån för eget yrkande. 
 
Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

§ 74 
Dnr 
LK11-
0318 

Årsredovisning för år 2010 – Regionförbundet Jönköpings 
län 
Föreligger årsredovisning 2010 för Regionförbundet i Jönköpings 
län. 
 
Jäviga ledamöter deltar ej i handläggningen av ärendet, bilaga 7. 
 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 
 
att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2010 samt,  
 
att lägga Regionförbundets årsredovisning till handlingarna. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens 
förslag.  
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Utdrag: Regionförbundet Jönköping  
             Ekonomiavdelningen  

§ 75 
Dnr 
LK11-
0292 

 
Revision av stiftelser 
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelser för 2010 för 
Landstingets stiftelseförvaltning. 
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-08-23.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar  
 
att för stiftelser med krav på årsredovisning till Länsstyrelsen 
överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 
samt,  
 
att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets stiftelse-
förvaltning till handlingarna.  
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 76 
Dnr 
LK11- 
0175, 
0176, 
0177 

 
Förslag och frågor från Patientnämnden  
Patientnämnden har i skrivelser framfört förslag och synpunkter 
till landstingsfullmäktige avseende översyn av patientens 
klagovägar i Landstinget, självrisk vid godkänd vårdskada samt 
ersättning vid utebliven behandling.  
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-09-23 och föreslår 
att landstingsfullmäktige avger föreliggande svar till 
patientnämnden.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar   
 
att till Patientnämnden överlämna föreliggande svar på förslag 
och frågor i ovanstående ärenden.  
 
Utdrag: Patientnämnden  
             Hälso- och sjukvårdsavdelningen  

§ 77 Utdelning av Landstingets miljöpris 2011 
Landstingets miljöpris 2011 delas ut till Kostavdelningen, 
Värnamo sjukhus.  
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§ 78  Patientsäkerhetsberättelse  
Redovisning av utvecklingsdirektör Göran Henriks.  

§ 79 AER:s sommarskola  
Information av Alf Österdahl, Regional utveckling, samt 
Angelica Weber och Diana Van, deltagare i AER:s sommarskola. 

§ 80 Svar på interpellation och fråga 
Interpellation och fråga besvaras. 

§ 81 
Dnr 
LK11- 
0464 

 
Lokaler för Habiliteringscentrum, Eksjö  
Föreligger förslag till en nyinvestering för habiliterings-
verksamheten i Eksjö.  
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-09-13 och föreslår 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att godkänna nyinvestering för habiliteringsverksamhet i Eksjö 
omfattande 1 800 kvm med en preliminär investeringsram på 38 
miljoner.  
 
Beslut  
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag. 
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 82 
Dnr 
LK11-
0394 

Framtida ägande och ansvar i AB Transitio  
Landstingsstyrelsen behandlade 2011-09-13 ärende avseende 
framtida ägande och ansvar i AB Transitio.  
Vid dagens sammanträde görs redovisning i ärendet av 
ekonomidirektör Stefan Schoultz.  
 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta i 
enlighet med föreliggande handling i ärendet daterad 2011-09-13.  

Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 
landstingsstyrelsens förslag.  
Utdrag: PWC, att: Olle Nilsson  
             Ekonomiavdelningen 
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§ 83 
Dnr 
LK11- 
0212 

 
Internationellt arbete – Policy och strategiska mål  
Landstingsstyrelsen behandlade 2011-09-13 förslag till policy 
och strategiska mål för Landstingets internationella arbete,   
där landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 
 
att antaga föreliggande förslag till policy för internationellt 
arbete.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson på 
tilläggsskrivningar under rubriken ”Strategiska mål” lydande: 
 
Landstinget skall utveckla nya kontaktytor gentemot länder även 
utanför EU och ge bistånd och samverka med dessa länder inom 
Folkhälso- och Hälso- och sjukvårdsområdet.  
 
Landstinget skall även ha en beredskap att bistå med vårdplatser 
och/eller medicinsk utrustning i samband med allvarliga 
konflikter i omvärlden. Detta skall ske via etablerade svenska 
biståndsorganisationer.  
 
Mia Frisk yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag och avslag 
på Inga Jonassons yrkanden. I bifallet till landstingsstyrelsen 
förslag instämmer Anna-Carin Magnusson, Lena Skaring 
Thorsén med flera.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att landstingsfullmäktige avslår Inga Jonassons 
tilläggsyrkanden och beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens 
förslag.  
 
Utdrag: Regional utveckling  
             Kansliavdelningen  

§ 84 Anmälningsärenden  
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 85 
 

Valärenden  
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 8. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 
förslag. 
 
Utdrag: Berörda  
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§ 86 Avslutning 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 16:20. 
 
I samband med dagens sammanträde så uttalar ordföranden 
Landstingets TACK, samt överlämnar gåva och blomma, till  
Peranders Johansson som lämnat sitt uppdrag som förtroendevald 
i Landstinget.    

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Hans Rocén (M)
Ordförande  

Lena Skaring Thorsén (FP) Desiré Törnqvist (S) 
 

 
 
 
Protokollet är justerat 2011-10-11 och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag.  
 
Intygar 
 
 
Lena Sandqvist  
 
 

 


