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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 57-79 

Tid: 2013-06-18—19 

Plats: Missionskyrkan, Mullsjö 

Närvarande: Se upprop § 58 och § 65. 

  

§ 57 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett 

hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 58 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 59 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Malin Olsson, M och Birgitta Dovskog, S med Lis Melin, M  

och Eva Eliasson, S som ersättare. 

§ 60 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll äger rum onsdagen den 3 juli, kl 15:30 på Landstingets 

kansli. 

§ 61 

Dnr 

LJ2013 

/153 

Interpellationer  

Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2: 

 

1. Jonas Magnusson, S – Ersättningssystemet från 

Landstinget till primärvården 

2. Inga Jonasson, V – Är landstingsmajoriteten beredda att 

stoppa det diagnosrelaterade ersättningssystemet, ACG, i 

primärvården i Jönköpings läns Landsting? 

3. Marcus Eskdahl, S – Marknadsföringsmetoder inom 

vårdvalet  

4. Annika Hansson, S – Ny åldersgräns för rehabilitering i 

Nässjö? 

5. Rachel de Basso, S - Patientsäkerhet 

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande.  

 

Vid dagens sammanträde besvaras även interpellation från Inga 

Jonasson, V – Vad kostar det att behandla en motion? 

 



 

PROTOKOLL 2(9) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 57-79 

Tid: 2013-06-18—19 
 

 

 Sign 

 

Interpellationen framställdes vid landstingsfullmäktiges 

sammanträde 2013-04-23.  

§ 62 

Dnr 

LJ2013 

/628 

Delårsrapport 1:2013 

Landstingsstyrelsen lägger fram delårsrapport 1:2013 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att delårsrapport 1:2013 godkänns. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Håkan Jansson,  

Anna-Carin Magnusson, Maria Frisk, Rune Backlund,  

Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Samuel Godrén och Inga 

Jonasson med flera bifall till delårsrapport 1:2013.  

 

Handläggningen av ärendet ajourneras till den 19 juni.   

§ 63 Information från Regionbildningskommittén 

Information av Ulf Fransson, sekreterare och processtöd i 

Regionbildningskommittén.  

§ 64 Ajournering 
Landstingsfullmäktiges sammanträde ajourneras kl 12:00 till 

onsdagen den 19 juni kl 09:00.  

 

Under eftermiddagen görs studiebesök i Mullsjö kommun.  

§ 65 Närvaro dag 2  
Tjänstgörande ledamöter och ersättare redovisas i bilaga 3.  

§ 66 

Dnr 

LJ2013 

/628 

Delårsrapport 1:2013 
Landstingsfullmäktige återupptar handläggningen av 

delårsrapport 1:2013.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna delårsrapport 1:2013. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 67 

Dnr 

LJ2012 

/663 

Motion: Våld i nära relationer – ett samhälls- och 

folkhälsoproblem  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att ett länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och 

sjukvårdens ansvar och agerande vid våld i nära relationer 

skyndsamt tas fram och förankras i verksamheterna.  

 

att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en 

grundläggande utbildning (gärna via webben) om våld i nära 

relationer.  

 

att vårdprogrammet görs tillgängligt via egen hemsida och 

uppdateras kontinuerligt.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-05-07 och  

föreslår landstingsfullmäktige att besluta  

 

att bifalla motionens två första att-satser samt, 

 

att motionens tredje att-sats ska anses besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till motionen. 

 

Urban Blomberg, Annika Nordin, Maria Leifland, Anders 

Gustafsson (SD) med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens 

förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

             Folkhälsa och sjukvård 
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§ 68 

Dnr 

LJ2012 

/779 

Motion: Fria preventivmedel – förebyggande hälso- och 

sjukvård  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, 

Vänsterpartiet 

 

att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att 

erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 års ålder.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-05-07 och  

föreslår landstingsfullmäktige att besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Per-Olof Bladh, Britt Johansson, 

Bo Kärreskog, Maria Frisk samt Samuel Godrén bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

             Folkhälsa och Sjukvård 

§ 69 

Dnr 

LJ2012 

/497 

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på 

medellivslängden  
I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, 

Sverigedemokraterna 

 

att Landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen inom 

vårt landsting att undersöka och redovisa överlevnad i de tolv 

vanligaste cancerformerna utifrån utbildnings- och inkomstnivå 

för patienter inom Landstingets upptagningsområde.  

 

att Landstingsfullmäktige uppdrar åt folkhälsoavdelningen vid 

vårt landsting att redovisa de åtgärder man vidtar för att minska 

sociala skillnader i ohälsa. 
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-06-11 och föreslår 

landstingsfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Per Svenhall avslag på 1:a att-

satsen samt att den 2:a att-satsen ska vara besvarad. 

 

Annika Nordin och Eva Lundemo yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.   

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag 

mot Per Svenhalls yrkande där landstingsfullmäktige beslutar i 

enlighet med landstingsstyrelsens förslag.  

 

Reservation Sverigedemokraterna.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 

             Folkhälsa och Sjukvård.  

§ 70 

Dnr  

LJ2012 

/802 

Motion: Skapa ett skydd för ”visselblåsare” i Landstinget i 

Jönköpings län 
I en motion till fullmäktige föreslår Inga Jonasson och Mikael 

Ekvall, Vänsterpartiet  

 

att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att införa 

en oberoende mottagarfunktion för den som avslöjar brister i 

landstingets verksamhet eller i verksamheter som finansieras av 

Landstinget, 

  

att uppmärksamma och belöna medarbetare som visat civilkurage i 

arbetet, genom att ett civilkuragepris inrättas.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-06-11 och   

föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till motionen. 
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Håkan Sandgren yrkar bifall till de förslag som framförts av 

Socialdemokraterna i samband med behandlingen i Allmänpolitiska 

utskottet avseende tilläggstext i yttrandet.  

 

Tommy Bernevång-Forsberg och Lena Ahnstedt yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut  

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas förslag 

om tilläggstext mot landstingsstyrelsens förslag, där fullmäktige 

beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag och avslår 

Socialdemokraternas yrkande. 

 

Ordföranden ställer härefter proposition på landstingsstyrelsens 

förslag mot Inga Jonassons yrkande och finner att 

landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag att motionen avslås.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot 

Inga Jonassons yrkande (NEJ). 

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag röstar 76 ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons yrkande röstar 2 ledamöter. 

Frånvarande är 3 ledamöter.  

Voteringslista 1, bilaga 4. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att motionen avslås.   
 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande. 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Centrala personalavdelningen  

§ 71 Interpellationer  
Interpellationer besvaras.  
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§ 72 

Dnr 

LJ2013/

463 

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden 
Föreligger revisionsberättelse med bokslut.  

 

Marcus Eskdahl och Maria Frisk anger jäv och deltar ej i 

behandlingen av ärendet. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.  

 

Utdrag: Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

§ 73 

Dnr 

LJ2013/

464 

Revisionsberättelse med bokslut för Finnvedens 

samordningsförbund  
Föreligger revisionsberättelse med bokslut.  

 

Britt Johansson, Bengt Petersson och Bo Kärreskog anger jäv 

och deltar ej i behandlingen av ärendet.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.  

Utdrag: Finnvedens samordningsförbund  

§ 74 

Dnr 

LJ2013 

/750 

Revisionsberättelse med bokslut för Höglandets 

samordningsförbund  
Föreligger revisionsberättelse med bokslut.  

 

Lilian Sjöberg-Wärn, Helena Stålhammar samt Agneta 

Johansson anger jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.  

Utdrag: Höglandets samordningsförbund  

 

§ 75 

Dnr 

LJ2013 

/750 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 

Föreligger redovisning över icke slutbehandlade motioner.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner.  

 

Utdrag: Kansliavdelningen  

§ 76 

Dnr 

LJ2013 

/888 

Hemställan till regeringen om lagändring avseende 

beteckning på valsedlar 
Landstinget i Jönköpings län bör inför bildande av region 2015 

hemställa till regeringen om en lagändring som möjliggör att 

man vid valet 2014 på valsedlarna får använda beteckningen 

”Val till regionfullmäktige” istället för ”Val till 

landstingsfullmäktige”.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-06-19 

och föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att hemställan görs till regeringen om att man på valsedlarna vid 

valet 2014 får använda beteckningen ”Val till regionfullmäktige” 

istället för ”Val till landstingsfullmäktige”. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Utdrag: Justitiedepartementet  

             Kansliavdelningen  

§ 77 Anmälningsärenden  
Anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 78 Valärenden 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 5.  

  

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

 

Utdrag: Berörda 

§ 79 Avslutning 
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 17:00.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

 

Or 

Malin Olsson, M Birgitta Dovskog, S  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


