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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping  

Närvarande: Se upprop §§ 104 och 109  

       

§ 103
  

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

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

§ 105 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Anders 
Bengtsson, M och Anders Berglund, S med Anders Karlgren, M 
och Rachel de Basso, S som ersättare. 

§ 106 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 
protokoll äger rum onsdagen den 7 december kl. 15:30 på 
Landstingets kansli. 

§ 107 
Dnr 
LK11
-0035 

Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014 
Landstingsstyrelsen lägger fram förslag till Budget 2012 med 
flerårsplan 2013-2014 och föreslår landstingsfullmäktige 
besluta  
 
att godkänna föreliggande budget för 2012 och flerårsplan för 
åren 2013-2014 samt, 
 
att fastställa utdebiteringssatsen för 2012 till 11:00 per 
skattekrona.  
 
Vid ärendets behandling föreligger yrkanden från 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet, 
bilaga 2 
 
Håkan Jansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag till 
budget samt avslag på samtliga yrkanden från 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.  
Mia Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén och Märta 
Svärd med flera instämmer i ovanstående yrkande.  
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Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till Socialdemokraternas 
yrkanden och till de yrkanden från Vänsterpartiet som man 
instämt i.  
 
Kristina Winberg yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
yrkanden. 
 
Inga Jonasson yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden och till 
de yrkanden från Socialdemokraterna som man instämt i. Yrkar 
avslag på yrkanden från Sverigedemokraterna.  
 
Ärendet föranleder debatt som ajourneras kl 16:55 och 
förhandlingarna återupptas kl 09:00 den 23 november.  

§ 108 Landstingets kultur- och arbetsstipendier  
Vid kvällens middag på Kulturhuset Spira delas Landstingets 
kultur- och arbetsstipendier ut. Kulturstipendiet går till Mian 
Lodalen, författare och arbetsstipendiet till Francis Brako, 
dansare och pedagog. 

§ 109 Upprop – dag 2  
Upprop förrättas där samtliga närvarande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 3. 

§ 110 
Dnr 
LK11
-0035 

Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014 
Landstingsfullmäktige återupptar behandlingen av 
landstingsstyrelsens förslag till Budget 2012 och flerårsplan 
2013-2014.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige avslår samtliga tilläggs- och 
ändringsyrkande från Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet där följande yrkanden 
avslås efter votering och nedanstående voteringsproposition: 
 
JA – för bifall till landstingsstyrelsens förslag och avslag på 
yrkanden.  
NEJ – för avslag till landstingsstyrelsens förslag och bifall till 
yrkanden.  
Bilaga 4 – sammanställning av samtliga yrkanden  
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Nr Sid Från Yrkande Ja Nej Avst Frv  
1b  V Att fastställa utdebiteringssatsen för 

2012 till 11:20 per skattekrona.  
Voteringslista 1, 

66 3 11 1  

8 12 V Avslagsyrkande på de två sista 
styckena under Inriktning för stöd- 
och serviceverksamheter. 
Ny lydelse: ”Serviceverksamheter som 
städ, kost, medicinsk service m fl är 
mycket viktiga och är avgörande att 
kunna ge en god och säker vård till 
patienterna. Service-verksamheterna 
ska utvecklas ytterligare och 
arbetsmiljön förbättras”.  
Voteringslista 2. 

53 3 24 1  

25 23 S Under Hälso och sjukvård /Uppdrag 
Privatisering av specialistvården ska 
inte genomföras. 
I yrkandet instämmer V. 
Voteringslista 3,   

46 34 0 1  

26 23 V Under Hälso- och sjukvård/Uppdrag 
Tilläggsyrkande, nytt stycke efter 
tredje stycket: ”För att möjliggöra detta 
och undvika att resurser styrs via 
efterfrågan måste regelverket för 
Vårdval förtydligas och förbättras och 
uppföljningen skärpas. Eventuella 
vinster hos de privata vårdgivarna skall 
återföras till verksamheten. 
Landstingets verksam-heter bör i allt 
väsentligt drivas i egen regi. 
Ytterligare privatiseringar skall inte 
genomföras i Landstingets 
verksamheter”. 
Voteringslista 4. 

50 3 27 1  

36 25 V Vården skall ges med kontinuitet och 
genom arbete i team där      
rehabkompetens som sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter finns med. 
Även andra yrkesgrupper som 
apotekare, logopeder, kuratorer, 
dietester och psykologer skall finnas 
med i teamsamverkan inom 
primärvården. 
I yrkandet instämmer S. 
Voteringslista 5.  

49 31 0 1  

40 26 SD Under Barnkonventionen 
Ny mening: ”Landstinget vill verka för 
att förhindra oåterkalleliga och 
stympande ingrepp på barn som inte är 
medicinskt motiverat.” 
Voteringslista 6 

75 5 0 1  

43 26 V Sjätte stycket, ändringsyrkande: ”Det 
är viktigt att sjukvården uppmärk-
sammar de särskilda behov  som 
kommer av att många länsbor har en 
annan  kulturell bakgrund. Det är 
angeläget att det finns kompetens inom 
hela länet för bra omhändertagande av 
flyktingar. Flyktingmedicinskt centrum 
vid Universitetssjukhuset i Linköping 
är en resurs som kan anlitas när det 
krävs för enskilda patienter samt för 
upprätthållande av hög behandlings-
kompetens.  

49 31 0 1  
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För att säkerställa vården och 
kvaliteten för personer med 
traumatiska upplevelser och post-
traumatiskt stressyndrom skall 
inrättandet av en verksamhet till stöd 
för dessa grupper påbörjas inom  
Landstinget i Jönköpings län. 
I yrkandet instämmer S. 
 
Voteringslista 7.  

46 32 S Under Ekonomi  
Verksamheterna ska anslagsfinansieras 
och utan avdrag för kvalitet och till-
gänglighetsarbete. 
I yrkandet instämmer V  
Voteringslista 8. 

49 31 0 1  

49 34 S Under Återbud 
En SMS-tjänst införs för 
kommunikation med patienten kring 
påminnelse om avtalade tider. 
I yrkandet instämmer V  
Voteringslista 9. 

49 31 0 1  

59 37 V Under Vård och omsorg för de mest  
sjuka äldre 

Tilläggsyrkande, ny punktsats:”*En 
äldresamordnare med samordnings-
ansvar behövs för att ta tillvara de 
äldre multisjukas behov. Till detta 
avsätts 0,5 miljoner kronor”. 
Voteringslista 10.  

49 3 28 1  

67 44 S Under Psykiatrisk vård 
Ytterligare resurser för att stärka 
psykolog och läkartätheten inom 
Psykiatrin. Verksamheten tillförs 3 
miljoner kronor.. 
I yrkandet instämmer V 
Voteringslista 11.  

49 31 0 1  

69
  

44 S Landstingets framtida insatser i 
Fontänhus utreds. 
I  yrkandet instämmer V. 
Voteringlista 12.   

47 32 1 1  

75 44 V Nytt tilläggsyrkande: 
”Landstinget skall bidra till driften av 
Fontänhus i Eksjö och i  

Jönköping när verksamheten startas 
där. Även utreda behovet av Fontänhus 
i Värnamo. Till detta avsätts 1 miljon 
kronor”. 
Voteringslista 13. 

45 4 31 1  

81 47 SD Under Smittskyddsverksamhet 
Ny mening: ”Landstinget ska aktivt 
verka för att samtliga nyanlända 
flyktingar och invandrare genomgår 
hälsoundersökning för att hindra 
smittspridning av bland annat TBC.” 
Voteringslista 14.  

75 4 1 1  

96 75 V Under Kompetensförsörjning  
Tilläggsyrkande, nytt stycke efter 
första meningen: Hyrläkare 
Hyrläkarkostnaderna tar en allt större 
del av verksamhetsresurserna. En 
åtgärds-plan tas fram under 2012 för 
att hejda kostnadsutvecklingen. Detta 
arbete ska genomföras på såväl 
regional som nationell nivå och i 

45 31 4 1  
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samverkan med omkringliggande 
landsting och regioner för att begränsa 
beroendet av bemanningsföretag vid 
läkarvakanser. 
I yrkandet instämmer S  
Voteringslista 15. 

106 
110 85 S + 

V 
Under avgifter/priser i vården  
Sjuksköterske- och distrikts-
sköterskemottagningar är avgiftsfria 
för patienten.  
Voteringslista 16.  

49 31 0 1  

108 85 S Skulder för barns uteblivna besök 
läggs på vårdnadshavaren. 
I yrkandet instämmer V  
Voteringslista 17 

45 35 0 1  

112 87 V Avgifter i vården  
Tilläggsyrkande, Ny rubrik före tabell 
med avgifter:Samlat högkostnads-
skydd. Under 2012 skall ett samlat 
högkostnadskydd införas i Landstinget. 
Detta för att ge ett ekonomiskt skydd 
på en rimlig nivå till patienter med de 
största vårdbehoven. Taket föreslås 
ligga på 2 200 kronor sammanlagt. Då 
omfattas alla de högkostnadskydd som 
Landstinget har möjlighet att påverka: 
öppen hälso- och sjukvård, sjukresor 
och behandlingshjälpmedel. Ett 
uppdrag ges att utforma en modell för 
genomförande och resurser avsätts i 
budget. 
Voteringslista 18.  

49 5 26 1  

 
Voteringslistor 1-18 biläggs protokollet, bilaga 5. 
 
Landstingsfullmäktige beslutar således   
 
att godkänna föreliggande budget för 2012 och flerårsplan för 
åren 2013-2014 samt,  
 
att fastställa utdebiteringssatsen för 2012 till 11:00 per 
skattekrona.  
 
Reservation från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet för egna yrkanden samt de man instämt i.  
 
Utdrag: Landstingsdirektör 
             Ekonomiavdelning  
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§ 111 
Dnr 
LK11
-0555 

Revisionens budget 2012  
Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstings-
fullmäktige besluta  
 
att godkänna en budgetram på 6 210 000 kronor för 
Landstingsrevisionens verksamhet 2012.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige bifaller presidiets förslag.  
 
Utdrag: Landstingsrevisionen 
             Ekonomiavdelningen  

§ 112 
Dnr 
LK11
-0518 

Regionalt utvecklingsansvar – ansökan om att få bilda 
regionkommun  
Föreligger förslag om att få bilda regionkommun där företrädare 
för samtliga partidistrikt/länsförbund i en parlamentarisk grupp 
varit med och berett en ansökan om att få bilda regionkommun. 
 
Vid ärendets behandling yrkar Anders Karlgren, Marcus 
Eskdahl, Anders Pansell, Rune Backlund, Esse Petersson, Märta 
Svärd, Anders Gustavsson och Inga Jonasson med flera bifall 
till föreliggande förslag.  
 
Beslut  
Landstingsfullmäktige beslutar  
 
att till regeringen lämna ansökan om att nuvarande Jönköpings 
län från och med 2015 få bilda regionkommun med regionalt 
utvecklingsansvar enligt lag om regionalt utvecklingsansvar  
(SFS 2010:630), 
 
att godkänna ansökan i enlighet med bilaga,  
 
att hemställa till partidistrikt/länsförbund för i fullmäktige 
företrädda partier att påta sig att utgöra styrgrupp för samman-
läggning av Regionförbundet i Jönköpings län och Landstinget.  
 
Utdrag: Regeringskansliet, Regionförbundet i Jönköpings län, 
Kommuner i Jönköpings län, Berörda partidistrikt/länsförbund,
Landstingsdirektör  
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§ 113 
Dnr 
LK11
-0543 

”KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig” 
Landstinget i Jönköpings län samt Primärkommunala nämnden 
har tagit fram förslag till avsiktsförklaring för en 
kommunalisering av länets hemsjukvård.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Håkan Jansson, Anna-Carin 
Magnusson, Britt Johansson, Märta Svärd, Torbjörn Eriksson, 
Lena Skaring Thorsén, Inga Jonasson och Kristina Winberg 
med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar  
 
att ställa sig bakom avsiktsförklaringen ”KomHem – vård, 
omsorg och rehab nära dig”.  
 
Utdrag: Kommunerna i länet  
             Primärkommunala nämnden  
             Folkhälsa och sjukvård   

§ 114 
Dnr 
LK11
-0057 

Motion – Landstinget i Jönköpings län – bäst i Sverige på 
miljöarbete 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, 
Mikael Ekwall och Inga Jonasson samtliga Vänsterpartiet.   
 
att landstingsstyrelsen ges uppdraget att ta fram en redovisning 
över hur Landstingets i Jönköpings län hävdar sig i jämförelse 
med landets landsting och regioner inom miljöområdet,  
 
att resultatet snarast återredovisas till landstingsfullmäktige, 
 
att resultatet används för att konkretisera och planera 
Landstingets miljöarbete med målet att bli ledande i Sverige på 
detta område.  
 
Allmänpolitiska utskottet har berett ärendet. 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-11-07 och 
föreslår att motionen ska anses besvarad.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekwall bifall till 
motionen. 
 
Per Hansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
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Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag 
 
att motionen är besvarad.  
 
Reservation Vänsterpartiet. 
 
Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  
              Kansliavdelningen (miljöchef) 

§ 115 
Dnr 
LK11
-0609 

Generalplan – Höglandssjukhuset Eksjö 
Ett förslag till slutfas av generalplan för Höglandssjukhuset i 
Eksjö finns för beslut av landstingsfullmäktige. Landstings-
styrelsen har behandlat ärendet 2011-11-07 och föreslår 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att godkänna föreliggande förslag till slutfas av generalplan för 
Höglandssjukhuset i Eksjö.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Anders Pansell, Helena 
Stålhammar, Märta Svärd, Mona-Lisa Hagström-Svensson med 
flera bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag. 
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen  
             Landstingsfastigheter   

§ 116 
Dnr 
LK11
-0287 

Policy för upphandling av varor och tjänster  
Policy för upphandling av varor och tjänster finns för beslut av 
landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 
2011-11-07 och föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att godkänna policy för upphandling av varor och tjänster.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl och Märta Svärd 
bifall till föreliggande förslag.  
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Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 
landstingsstyrelsens förslag.  
 
Utdrag: Inköpsavdelningen  
             Ekonomiavdelningen  

§ 117 
Dnr 
LK11
-0278 

 

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga 
och extraordinära händelser  
Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan finns för beslut av 
landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 
2011-11-07 och föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att godkänna Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för 
allvarliga och extraordinära händelser. 
 
Beslut  
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§ 118 
Dnr 
LK11
-0604 

Extra resurser för förbättrad tillgänglighet  
Föreligger förslag kring extra resurser för insatser för att 
förbättra tillgängligheten. Landstingsstyrelsen behandlade 
ärendet 2011-11-07 och föreslår landstingsfullmäktige besluta 
 
att ur anslaget för oförutsedda utgifter anvisa 7 miljoner kronor 
för förbättrad tillgänglighet till operationer/åtgärder i hälso- och 
sjukvården.  
 
Beslut  
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård 

§ 119 
Dnr 
LK11
-0626 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Föreligger redovisning över icke slutbehandlade motioner där 
landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner.  
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Beslut  
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstings-
styrelsens förslag.  
 
Utdrag: Kansliavdelningen  

§ 120 Anmälningsärenden 
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 121 Avslutning  
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 14:30.  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Hans Rocén (M)
Ordförande  

Anders Bengtsson (M) Anders Berglund (S) 
 

 
Protokollet är justerat 2011-12-07 och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag.  
 
Intygar 
 
 
Lena Sandqvist 

 


