PROTOKOLL
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Landstingsfullmäktige §§ 1-20
Tid:

2011-03-08, kl 09:00-16:40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Se upprop § 3

§1

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

§2

Landstingets forskarpris
Landstingets forskarpris delas i år ut till Margaretha Stenmarker
och Rebecka Ruderfors Malterling som även presenterar sina
vetenskapliga arbeten.

§3

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

§4

Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Märta
Svärd, MP och Samuel Godrén, SD med Kajsa Carlsson, MP
och Sven-Evert Gunnarsson, SD som ersättare.

§5

Justering
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen den 22 mars,
kl 15:30 på Landstingets kansli.

§6
Interpellationer
Landstingsfullmäktige medger
Dnr
LK11att följande interpellationer får framställas:
0099
1. Per-Olof Bladh, V – Vad kan Landstinget göra för barn
som far illa?
2. Inga Jonasson, V – En diagnos fastställs – men vad
händer sedan?
3. Inga Jonasson, V – Hur länge skall patienterna behöva
vänta på att logopedresurserna i Jönköpings läns
landsting förstärks?
4. Inga Jonasson, V – Återredovisning gällande motion om
kvinnlig könsstympning.
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5. Jonas Magnusson, S – Ökad konkurrens ska driva fram
högre kvalité i vården.
Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens
ordförande.

§7
Fråga
Landstingsfullmäktige medger
Dnr
LK11att följande fråga får framställas
0122
1. Marcus Eskdahl, S – Är du beredd att göra en översyn
av reglerna för hjälpmedelssortimentet till barn utifrån
perspektivet fri barnsjukvård och egenansvar?
Frågan är ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
§8
Dnr
LK090566

Motion – Fler neurologer
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Svante
Olson, Suzanne Schöblom och Per-Olof Bladh, samtliga
Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta
att Landstinget förbättrar utbildningen av neurologer för att
säkerställa tillgången på neurologer i framtiden,
att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att
skapa en central klinik på Ryhov med alla neurologer samlade
på ett ställe.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2011-01-25 och
föreslår att motionen avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Per-Olof Bladh bifall till
motionen i sin helhet. Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till
motionens första att-sats.
Helena Stålhammar, Urban Persson med flera yrkar bifall till
landstingsstyrelsens förslag.
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Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att avslå motionens första attsats efter votering med följande voteringsproposition:
Landstingsstyrelsens förslag mot Per-Olof Bladh och AnnaCarin Magnussons yrkande.
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 48
ledamöter.
För bifall till Per-Olof Bladhs och Anna-Carin Magnussons
yrkande (NEJ) röstar 31 ledamöter.
Avstår gör 1 ledamot.
Frånvarande är 1 ledamot.
Voteringslista 1, bilaga 2.
Landstingsfullmäktige beslutar även att avslå motionens andra
att-sats efter votering med följande voteringsproposition:
Landstingsstyrelsens förslag mot Per-Olof Bladhs yrkande.
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 75
ledamöter.
För bifall till Per-Olof Bladhs yrkande (NEJ) röstar 4 ledamöter.
Avstår gör 1 ledamot.
Frånvarande är 1 ledamot.
Voteringslista 2, bilaga 3.
Landstingsfullmäktige beslutar således
att avslå motionen.
Reservation S och V till förmån för egna yrkanden.
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§9
Dnr
LK110010

Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional
kollektivtrafik
Föreligger förslag avseende ny kollektivtrafiklag och
förändringar kring finansiering av regional kollektivtrafik där
landstingsfullmäktige föreslås besluta

PROTOKOLL

4(8)

Landstingsfullmäktige §§ 1-20
Tid:

2011-03-08, kl 09:00-16:40
att Landstinget från och med 2012-01-01 ensamt bär ansvar för
regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet
för Jönköpings län,
att från och med 2012-01-01 genomföra skatteväxling med
länets kommuner som baseras på beräknade kostnader för 2012
och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade
ansvarsförhållanden,
att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet
ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning
av serviceresor,
att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog
mellan Landstinget och länets kommuner om
trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och
samråd kring de förändringar som här redovisats.
Vid ärendets behandling yrkar Peranders Johansson bifall till
föreliggande förslag i vilket Esse Petersson och Lennart Bogren
instämmer.
Anna-Carin Magnusson yrkar på en ändring i den 4:e att-satsen
till att lyda:
att inrätta ett kommunalt beredningsorgan med parlamentarisk
sammansättning.
samt tillägg av en 5:e att-sats till att lyda:
att kollektivtrafikens förändrade huvudmannaskap utvärderas
före utgången av 2013.
I Anna-Carin Magnussons yrkanden instämmer Inga Jonasson
och Kristina Winberg.
Peranders Johansson yrkar avslag på Anna-Carin Magnussons
yrkanden.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsfullmäktige avslår dessa.
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Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag.
Reservation S och V.
Utdrag: Ekonomiavdelningen

§ 10
Dnr
LK100573

Informationspelare för kulturhuset Spira
Föreligger förslag till uppförande av informationspelare i
anslutning till kulturhuset Spira där landstingsfullmäktige
föreslås besluta
att godkänna uppförande av informationspelare med
bildskärmar till en beräknad investeringsutgift på 3,4 miljoner
kronor,
att ökade kapitalkostnader finansieras ur ramen för tilläggs-

ramar fastighetsinvesteringar.
Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson avslag till
förslaget.
Peranders Johansson yrkar avslag på Inga Jonassons yrkande
och bifall till föreliggande förslag i vilket Per Hansson och
Jarl Karlsson instämmer.
Beslut
Landstingsfullmäktige avslår Inga Jonassons yrkande efter
votering med följande voteringsproposition:
Landstingsstyrelsens förslag mot Inga Jonassons yrkande.
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 74
ledamöter.
För bifall till Inga Jonassons yrkande (NEJ) röstar 4 ledamöter.
Avstår gör 2 ledamöter.
Frånvarande är 1 ledamot.
Voteringslista 3, bilaga 4 .
Reservation V till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Regional utveckling
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Mål och samverkan – Psykisk hälsa barn och unga – Måloch samverkansdokument inkl handlingsplan avseende
Jönköpings kommun och Landstinget
Landstingsfullmäktige föreslås anta mål- och samverkansdokument med handlingsplan för perioden 2011-2013.
Mia Frisk, Märta Svärd, Kristina Winberg och Maria Hörnsten
med flera yrkar bifall till förslaget.
Behandlingen av ärendet ajourneras kl 11:55.

§ 12

Vårdsystemet Cosmic och Nationell patientöversikt - NPÖ
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och
IT-direktör Peter Yngve.

§ 13

Samverkanspriset ”Psynk-priset”
Landstinget i Jönköpings län får mottaga det s k Psynk-priset
med följande motivering.
”Landstinget i Jönköpings län tillsammans med Jönköpings
kommun och Eksjö kommun har tillsammans långsiktigt och
envist strävat efter att skapa en välfungerande samverkan
mellan aktörer inom landsting och kommun, frivilligsektor,
forskning m fl. Särskilt värt att uppmärksamma är det
framgångsrika arbetet med att skapa strukturer för gemensamt
beslutsfattande – en helt avgörande framgångsfaktor för effektiv
samverkan”.

§ 14

Öppna jämförelser
Redovisning av hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

§ 15
Dnr
LK100575

Mål och samverkan – Psykisk hälsa barn och unga – Måloch samverkansdokument inkl handlingsplan avseende
Jönköpings kommun och Landstinget
Behandlingen av ärende 10, § 11 återupptas.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar
att anta mål- och samverkansdokument med handlingsplan för
perioden 2011-2013.
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen
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§ 16
Mål och samverkan – Psykisk hälsa, barn och unga –
Dnr
Eksjö kommun och Landstinget
LK110068
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar
att anta mål- och samverkansdokument med handlingsplan för
perioden 2011-2013.
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsavdelningen
§ 17

Anmälningsärenden
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.

§ 18

Valärenden
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 5.
Vid landstingsfullmäktiges valsammanträde i november valdes
en representant för mycket från Landstinget till Jönköpings
länsmuseum. Noteras nu att Jarl Karlsson lämnar sin ordinarie
plats och går in som ersättare för Annika Hansson som
hemställt om entledigande, LK11-112.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens
förslag.
Utdrag: Berörda

§ 19
Svar på interpellationer och fråga
Interpellationer och fråga besvaras.
Dnr
LK110099
LK110122
§ 20

Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 16:40
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Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Märta Svärd (MP)

Samuel Godrén (SD)

Protokollet är justerat 2011-03-22 och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.
Intygar

Lena Sandqvist

