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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 122-139 

Tid: 2012-11-27--28 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 123, dag 1 och § 130, dag 2.  
 

§ 122 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar 

med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat.  

§ 123 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1.  

§ 124 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Rolf Westmar, M och Lena Persson, S med Arne Ekegren, M 

och Evaggelos Tottas, S som ersättare.  

§ 125 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum onsdagen den  

12 december, kl 15:30 på Landstingets kansli.  

§ 126 Interpellationer och frågor  

Till sammanträdet har det ej inkommit några interpellationer 

eller frågor.   

§ 127 

Dnr 

LJ2012

/1114 

Program för Hållbar utveckling 2013-2016 – utifrån ett 

miljöperspektiv  
Landstingsstyrelsen lägger fram förslag till Program för 

Hållbar utveckling 2013-2016 – utifrån ett miljöperspektiv 

och föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att fastställa föreliggande förslag till program för Hållbar 

utveckling 2013-2016 – utifrån ett miljöperspektiv.  

 

Märta Svärd yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag och 

till Miljöpartiets egna yrkanden, bilaga 2, avseende ekologisk 

mat och matsvinn.  

 

Bifall till landstingsstyrelsens förslag yrkar även Maria 

Hörnsten, Per-Olof Norlander, Tommy Bernevång-Forsberg, 

Lena Ahnstedt, Per Hansson och Per Svenhall. 
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Mikael Ekvall yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag och 

till Vänsterpartiets egna yrkanden, bilaga 3 samt instämmer i 

Miljöpartiets yrkanden.  

 

Vid ärendets behandling yrkar även Håkan Sandgren att 

fullmäktiges protokoll inte längre trycks upp till ledamöterna.  

I detta instämmer Håkan Jansson.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige avslår samtliga tilläggs- och 

ändringsyrkanden från Miljöpartiet och Vänsterpartiet där 

följande yrkanden avslås efter votering: 

 Miljöpartiets yrkande avseende ekologiska livsmedel 

voteringslista 1, bilaga 4. 

 Miljöpartiets yrkande avseende matsvinn, 

voteringslista 2, bilaga 5.  

 Vänsterpartiets yrkande avseende upphandling 

miljömärkt el, voteringslista 3, bilaga 6. 

 Vänsterpartiets yrkande avseende konkret 

handlingsplan efter genomförd 

resevaneundersökning, voteringslista 4, bilaga 7.  

 

Landstingsfullmäktige bifaller enhälligt yrkandet från Håkan 

Sandgren.  

 

Landstingsfullmäktige beslutar således  

 

att fastställa föreliggande förslag till program för Hållbar 

utveckling 2013-2016 – utifrån ett miljöperspektiv. 

 

Reservation Miljöpartiet och Vänsterpartiet till förmån för 

egna yrkanden och till de man instämt i.  

 

Utdrag: Landstingsdirektören  

§ 128 

Dnr 

LJ2012 

/106 

 

Budget med verksamhetsplan 2013 och flerårsplan 

2014-2015 
Landstingsstyrelsen lägger fram förslag till Budget 2013 och 

flerårsplan 2014-2015 och föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att godkänna föreliggande budget med verksamhetsplan för 

2013 jämte flerårsplan för åren 2014-2015. 
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att fastställa utdebiteringssatsen för 2013 till 10:66 per 

skattekrona.  

 

Vid gruppledaranföranden yrkar Håkan Jansson bifall till 

landstingsstyrelsens förslag i alla dess delar.  

Instämmer i detta yrkandet gör Maria Frisk, Rune Backlund 

och Märta Svärd samt Lena Skaring Thorsén som även yrkar 

bifall till Folkpartiets förslag, bilaga 8, om mer ekonomiska 

medel för Vandalorum.  

 

Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till eget budgetförslag 

från Socialdemokraterna, bilaga 9.  

 

Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 

och yrkanden på budget, bilaga 10.  

 

Inga Jonasson yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag och 

yrkanden på budget, bilaga 11. Instämmer i 

Socialdemokraternas yrkanden avseende privatiseringar, 

anslagsfinansiering, äldre samt uppsägningar p g a 

övertaglighet.  

 

I den efterföljande debatten kring övergripande ekonomi, 

ledning och styrning yrkar Per-Olof Norlander, Torbjörn 

Eriksson, Per Hansson med flera bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Sammanträdet ajourneras kl 16:20 och förhandlingarna 

återupptas kl 09:00 den 28 november.  

§ 129 
 
Landstingets kultur- och arbetsstipendier  
Vid kvällens middag på kulturhuset Spira delas Landstingets 

kultur- och arbetsstipendier ut. Kulturstipendiet går till  

Tage Andersen, konstnär samt arbetsstipendiet till Britta 

Johansson, textilkonstnär.    

§ 130 Upprop dag 2 

Upprop förrättas där samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1.  
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§ 131 

Dnr 

LJ2012 

/106 

 

Budget med verksamhetsplan 2013 och flerårsplan 

2014-2015 
Landstingsfullmäktige återupptar behandlingen av 

landstingsstyrelsens förslag till Budget med verksamhetsplan 

2013 och flerårsplan 2014-2015.  

 

I inledande debattavsnitt för hälso- och sjukvård yrkar Maria 

Frisk, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Martin Hytting, 

Helena Stålhammar med flera bifall till landstingsstyrelsens 

förslag. 

 

Marcus Eskdahl, Samuel Godrén och Per-Olof Bladh yrkar 

bifall till egna förslag.  

 

Urban Blomberg yrkar bifall till eget ändringsyrkande, bilaga 

12, avseende skrivning gällande PSA-prov. I detta yrkande 

instämmer Inga Jonasson. Martin Hytting yrkar avslag på 

yrkandet.  

 

I det efterföljande debattavsnittet avseende regional 

utveckling yrkar Rune Backlund, Malin Wengholm, Anna-

Karin Yngvesson, Märta Svärd med flera bifall till 

landstingsstyrelsens förslag. I detta instämmer Esse Petersson 

som även yrkar bifall till Folkpartiets förslag om mer 

ekonomiska medel för Vandalorum.  

 

Håkan Jansson och Rune Backlund yrkar avslag på de 

yrkanden, som utöver landstingsstyrelsens förslag, har 

uppkommit under hela debatten. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige bifaller Socialdemokraternas yrkande 

avseende kariesfria 19-åringar, nr 15. Övriga yrkanden i 

Socialdemokraternas förslag avslås, där följande yrkanden 

avslås efter votering: 

 

 Yrkande avseende äldre/personlig vårdkontakt – nr 

14, voteringslista 1, bilaga 13. 

 Yrkande avseende 100-kronorskort – nr 20, 

voteringslista 2, bilaga 14. 

 Yrkande avseende finansiering – nr 28, voteringslista 

3, bilaga 15.  
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 Yrkande avseende privatisering – nr 29, voteringslista  

4, bilaga 16.  

 Yrkande avseende finansering pensioner – nr 34, 

voteringslista 5, bilaga 17.  

 

Landstingsfullmäktige avslår även samtliga yrkanden från 

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet samt yrkande från 

Urban Blomberg, se sammanställning bilaga 18, där följande 

yrkanden avslås efter votering:  

 

 Yrkande nr 20, Vänsterpartiet – landstingsskatten, 

voteringslista 6, bilaga 19.  

 Yrkande nr 22, Vänsterpartiet – uppföljning vårdval,  

voteringslista 7, bilaga 20.  

 Yrkande nr 33, Sverigedemokraterna – 

barnkonventionen, voteringslista  8, bilaga 21.  

 Yrkande nr 35, Vänsterpartiet – verksamhet efter 

traumatiska upplevelser, voteringslista 9, bilaga 22.  

 Yrkande nr 52, Vänsterpartiet – rehabilitering, 

voteringslista 10, bilaga 23.  

 Yrkande nr 54 b, Urban Blomberg – skrivning PSA-

prov, voteringslista 11, bilaga 24.  

 Yrkande nr 60, Vänsterpartiet – logopeder och 

dietister, voteringslista 12, bilaga 25.  

 Yrkande nr 65, Vänsterpartiet – ridterapi, 

voteringslista 13, bilaga 26.  

 Yrkande nr 66, Vänsterpartiet – Fontänhus, 

voteringslista 14, bilaga 27.  

 Yrkande nr 70, Vänsterpartiet – 

ambulans/sjuktransporter, voteringslista 15, bilaga 

28.  

 Yrkande nr 75, Vänsterpartiet – finansiering barn- och 

ungdomstandvård, voteringslista 16, bilaga 29.  

 Yrkande nr 81, Vänsterpartiet – 100-kort, 

voteringslista 17, bilaga 30.  

 Yrkande nr 91, Sverigedemokraterna – 

kompetensförsörjning, voteringslista 18, bilaga 31.  

 Yrkande nr 92, Vänsterpartiet – 

kompetensförsörjning/hyrläkare, voteringslista 19, 

bilaga 32.  

 Yrkande nr 95, Sverigedemokraterna – arbetsmiljö 

och hälsa, voteringslista 20, bilaga 33.  
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 Yrkande nr 97, Vänsterpartiet – heltider, 

voteringslista 21, bilaga 34.  

 Yrkande nr 104, Vänsterpartiet – högkostnadsskydd, 

voteringslista 22, bilaga 35.  

 Yrkande nr 118, Vänsterpartiet – Regelboken 7:1. 

Redovisning av delårsrapporter m m, voteringslista 

23, bilaga 36.  

 

Samtliga yrkanden har avslagits med voteringspropositionen 

JA – för bifall till landstingsstyrelsens förslag och avslag på 

yrkanden.  

NEJ – för avslag till landstingsstyrelsens förslag och bifall till 

yrkanden. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar således  

 

att bifalla Socialdemokraternas yrkande avseende kariesfria 

19-åringar.  

 

att godkänna föreliggande budget med verksamhetsplan för 

2013 och flerårsplan 2014-2015.  

 

att fastställa utdebiteringssatsen för 2013 till 10:66 per 

skattekrona.  

 

Reservation från Folkpartiet avseende tilläggsyrkande.  

Reservation från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna 

och Vänsterpartiet för egna yrkanden samt de man instämt i.  

 

Utdrag: Landstingsdirektör  

             Ekonomiavdelning  

§ 132 

Dnr 

LJ2012

/1225 

Landstingsrevisionens budget för år 2013 
Landstingsfullmäktiges presidium föreslår 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna en budgetram på 6 320 000 kronor för 

landstingsrevisionens verksamhet år 2013. 
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Beslut 

Landstingsfullmäktige bifaller presidiets förslag.  

 

Utdrag: Landstingsrevisionen 

             Ekonomiavdelningen  

§ 133 

Dnr 

LJ2012

/909 

Revidering av regional kulturplan för år 2013 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att gällande kulturplan förlängs med ett år i befintlig 

utformning.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige bifaller landstingsstyrelsens förslag.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

§ 134 

Dnr 

LJ2012

/1213 

Nya bidragsformer för kulturaktiviteter  

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att anta föreliggande förslag till riktlinjer för Landstingets 

bidrag till kulturaktiviteter att gälla från och med 2013-01-01.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson och 

Rune Backlund bifall till förslaget.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige bifaller landstingsstyrelsens förslag.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

§ 135 

Dnr 

LJ2012 

/1467 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna redovisningen över icke slutbehandlade 

motioner.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige bifaller landstingsstyrelsens förslag.  

 

Utdrag: Kansliavdelningen  
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§ 136 Anmälningsärenden  

Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 137 Valärenden  
Landstingets revisorer hemställer landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att för verksamhetsåren 2012 och 2013 utse godkände 

revisorn Viktor Friberg med auktoriserade revisorn Mats 

Nilsson som ersättare, i samtliga stiftelser som Landstinget 

förvaltar genom anknuten förvaltning.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående 

hemställan.  

 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 37.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

valberedningens förslag.  

 

Utdrag: Landstingets revisorer  

              Berörda 

§ 138 Information från landstingsrevisionen  
Information ges vid sammanträdet av landstingsrevisionen 

kring aktuella och kommande granskningar.  

§ 139 Avslutning 

Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl. 17:30 
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Vid protokollet 

 

Siw Kullberg 

 

 

 

 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Rolf Westmar, M  Lena Persson, S  

 
 

Protokollet är justerat 2012-12-12 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


