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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 1-21 

Tid: 2013-02-05, kl 09:00-16:15 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 2. 
 

§ 1 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar 

med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat. 

§ 2 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 3 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Anders Pansell, KD och Evaggelos Tottas, S med Staffan 

Bäckelid, KD och Desirée Törnqvist, S som ersättare. 

§ 4 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen den  

19 februari, kl 15:30 på Landstingets kansli. 

§ 5 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2.  

 

1. Inga Jonasson, V – Spira ett kulturhus för alla? 

2. Per-Olof Bladh, V – Vad vill landstingsmajoriteten 

göra för att förbättra situationen på akutmottagningen 

och inom ambulanssjukvården i Jönköpings 

sjukvårdsområde?  

3. Carina Ödebrink, S – Gasar eller bromsar psykiatrin i 

Jönköping?  

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde. 

§ 6 Öppna jämförelser  

Redovisning av hälso- och sjukvårdsdirektör avseende 

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och 

effektivitet.  
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§ 7 

Dnr 

LK11- 

0725 

Motion: Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i 

Jönköpings län  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta  

 

att en genomlysning av dietistverksamheten i Landstinget i 

Jönköpings län med fokus på tillgänglighet, arbetsmiljö och 

patientsäkerhet genomförs snarast,  

 

att målsättningen skall vara att dietistbemanning i  

Landstinget i Jönköpings län skall ligga på riksgenomsnittet.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit 

yttrande.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson med 

instämmande av Anna-Carin Magnusson att första att-satsen 

i motionen är besvarad och att andra att-satsen ska bifallas.  

 

Helena Stålhammar med instämmande av Urban Persson 

yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag att motionen är 

besvarad. 

 

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 m fl yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 44 

ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons m fl yrkande (NEJ) röstar 31 

ledamöter.  

Avstår från att rösta gör 5 ledamöter.  

Frånvarande är 1 ledamot. 

Bilaga 3 – Voteringslista 1. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  
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att motionen är besvarad.  

 

Reservation Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 8 

Dnr 

LJ2012 

/270 

Motion: Uppmärksamma celiaki  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att utreda huruvida Landstinget verkar för att det vid 

hälsosamtal, läkarundersökningar och andra lämpliga 

tillfällen undersöks om vårdsökandes symptom kan härledas 

till celiaki.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit 

yttrande. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Samuel Godrén bifall till 

motionen.  

 

Helena Stålhammar yrkar bifall till landstingsstyrelsens 

förslag att motionen avslås. 

 

Per-Olof Bladh yrkar att motionen ska anses besvarad.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden  

och finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås. 

 

Reservation Sverigedemokraterna till förmån för eget 

yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  

              Folkhälsa och sjukvård 
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§ 9 

Dnr 

LJ2012 

/140 

Motion: Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på 

akuten  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 

Gustafsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna  

 

att på akutmottagningarna inom Landstinget utses en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen äldre 

multisjuka (enligt definition i motionen), 

 

att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen 

”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit 

yttrande.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Samuel Godrén bifall till 

motionen med instämmande av Per Svenhall.  

 

Urban Blomberg och Eva Lundemo yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag att motionen avslås. 

 

Beslut  
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Sverigedemokraterna till förmån för eget 

yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 

              Folkhälsa och sjukvård 

§ 10 

Dnr 

LJ2012 

/1223 

Motion: Stadscyklar; koppling till kollektivtrafiken i 

Jönköping  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Magnus 

Berndtzon och Märta Svärd, Miljöpartiet  

 

att möjligheterna till att utveckla och driftsätta ett system 

med kollektivtrafikcyklar/stadscyklar (exempelvis liknande 

system i Göteborgs stad) utreds, 
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att planera för strategiska ”knutpunkter”, för depåer, 

cykelställ, där resenärer kan hyra och lämna tillbaka cyklar, 

 

att undersöka möjligheterna för att cykelhyra kan ingå som 

en del i de befintliga periodprodukterna och/eller hyras 

(exempelvis liknande system i Göteborgs stad), 

 

att se över hur systemet kan inrättas i övriga kommuner i 

Jönköpings län.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

  

Vid ärendets behandling yrkar Magnus Berndtzon bifall till 

motionen med instämmande av Märta Svärd och Mikael 

Ekvall. 

 

Tommy Bernevång-Forsberg yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag att motionen avslås. 

 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till första att-satsen och att 

övriga att-satser anses besvarade.  

 

Beslut 

På ordförandens fråga om bifall eller avslag till motionens 

att-satser så beslutar fullmäktige att samtliga att-satser avslås 

efter att votering begärts avseende första att-satsen där  

landstingsstyrelsens förslag om avslag (JA) ställs mot 

Marcus Eskdahls m fl yrkande om bifall (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 46 

ledamöter.  

För bifall till Marcus Eskdahl m fl yrkande (NEJ) röstar 31 

ledamöter.  

Avstår från att rösta gör 1 ledamot.  

Frånvarande är 3 ledamöter. 

Bilaga 4 - Voteringslista 2. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar således 

 

att motionen avslås. 
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Reservation Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet till förmån för egna yrkanden.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Regional utveckling  

§ 11 

Dnr 

LJ2012 

/1811 

Avtal om avrop/anskaffning av fordon jämte 

borgensåtagande  
Föreligger förslag avseende avtal om avrop/anskaffning av 

fordon jämte borgensåtagande.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avtal med Transitio AB (org-nr 556033-1984) 

om anskaffning av fyra spårfordon av typen X11,  

 

att för Transitio AB:s finansiering av dessa gå i borgen för 

ett belopp upp till 56 522 000 kronor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 12 

Dnr 

LK11- 

0746 

Skrivelse från Allmänpolitiska utskottet angående 

allmänhetens frågestund  
Allmänpolitiska utskottet föreslår i skrivelse inrättande av 

allmänhetens frågestund under innevarande mandatperiod.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Tommy Bernevång-Forsberg 

bifall till landstingsstyrelsens förslag med instämmande av 

Erik Lagärde, Lena Skaring Thorsén samt Märta Svärd.  

 

Inga Jonasson yrkar bifall till Allmänpolitiska utskottets 

skrivelse.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att utskottets förslag till ändring och komplettering avseende 

allmänhetens frågestund övervägs inför kommande 

mandatperiod i samband med fastställande av ny 

arbetsordning för fullmäktige.  
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Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet 

             Kansliavdelningen  

§ 13 

Dnr 

LJ2012/

1655 

Förlängning av mandattiden för landstingsfullmäktiges 

utskott, landstingsstyrelse och patientnämnd 
Landstingsfullmäktige har i beslut från november 2011, 

§ 112 beslutat att till regeringen hemställa om att nuvarande 

Jönköpings län från och med 2015 får bilda regionkommun 

med regionalt utvecklingsansvar enligt lag om regionalt 

utvecklingsansvar.  

Inför nästa mandatperiod föreslås en förlängning av 

mandattiden för fullmäktiges utskott, landstingsstyrelsen 

med underställda delegationer samt patientnämnd till och 

med 2014-12-31. Detta innebär att tidigare beslut i 

landstingsfullmäktige om landstingsstyrelsens förtida 

tillträde upphävs (beslut LF maj 2007, § 32). 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att landstingsfullmäktiges tidigare beslut om 

landstingsstyrelsens förtida tillträde upphävs,  

 

att för landstingsfullmäktiges utskott, landstingsstyrelsen 

med underställda delegationer samt patientnämnd förlänga 

mandattiden till och med 2014-12-31. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

             Samtliga utskott 

             Patientnämnden 

            Kansliavdelningen  

§ 14 

Dnr 

LJ2013 

/167 

Ombyggnad av hus 05, Nässjö vårdcentrum för 

kundcenter 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2013 beslutat att 

inrätta ett kundcenter i form av en central funktion, från 

vilken alla eller delar av kundkontakter hanteras.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att inom ramen för 6,5-7,5 miljoner kronor genomföra 

ombyggnation/underhåll av hus 05 inom Nässjö 

vårdcentrum.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 15 Interpellationer 

Interpellationer besvaras. 

§ 16 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 17 Valärenden 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 5.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

valberedningens förslag.  

 

Utdrag: Berörda 

§ 18 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamos studieresa till 

Litauen  
Information lämnas vid sammanträdet av ordföranden Britt 

Johansson kring utskottets studieresa till Litauen.  

§ 19 Medborgardialog som del i styrprocessen  

Vid sammanträdet ges även en redovisning av Lena Langlet, 

Sveriges Kommuner och Landsting kring hur man använder 

medborgardialog som en del i styrprocessen.  

 

Information ges även av Allmänpolitiska utskottets 

ordförande Tommy Bernevång-Forsberg kring kommande 

aktivitet inom ramen för projektet Medborgardialog.  

§ 20 Utdelning av Landstingets folkhälsopris 2012 
Vid sammanträdet delas även Landstingets folkhälsopris för 

år 2012 ut till friskvårdskonsulent Cecilia Hedin, Eksjö.  

Cecilia Hedin får 2012 års folkhälsopris för sin långsiktiga 
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och viktiga insats för att främja folkhälsan inom länet.  

§ 21 Avslutning 

Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 16:15.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren  

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande  

Anders Pansell (KD) Evaggelos Tottas (S) 

 
 

 

Protokollet är justerat 2013-02-19 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

 

Lena Sandqvist  

 
 


