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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 100-118 

Tid: 2013-10-29, kl 09:00-16:20 

Plats: Rosensalen  

Närvarande: Se upprop § 101. 

  

§ 100 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med 

ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat. 

§ 101 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 102 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Erik Lagärde, KD och Per-Olof Bladh, V med Doris Lidman,  

KD och Mauno Virta, V som ersättare. 

§ 103 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen  

den 12 november, kl 15:30 på Landstingets kansli. 

§ 104 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2: 

 

1. Samuel Godrén, SD – Landstingets kostnader för 

tolktjänster. 

2. Per-Olof Bladh, V – Rehabilitering och habilitering på 

undantag? 

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande.  

§ 105 

Dnr 

LJ2013

/628 

Delårsrapport 2:2013 
Landstingsstyrelsen lägger fram delårsrapport 2:2013 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att delårsrapport 2 för år 2013 godkänns. 
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Håkan Jansson, Anna-Carin Magnusson, Maria Frisk,  

Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd,  

Samuel Godrén och Inga Jonasson med flera yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag om att delårsrapport 2 för år 2013 

godkänns. 

 

Revisionens ordförande Doris Johansson ger landstings-

revisionens bedömning av delårsrapport 2.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att delårsrapport 2 för år 2013 godkänns. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 106 Landstingets folkhälsopris 2013 
Vid sammanträdet delas även Landstingets folkhälsopris för år 

2013 ut till Gunnel Johansson, Anneberg samt stiftelsen 

Veberyd (Verner Eriksson), Anderstorp för deras insatser inom 

folkhälsoområdet.  

§ 107 Svar på interpellationer  
Interpellationer besvaras. 

§ 108 

Dnr 

LJ2012

/1427 

Motion: Specialisttjänster för sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheten att 

inrätta specialisttjänster för arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

i Landstinget i Jönköpings län,  

 

att utredningen sker i samråd med de berörda professionerna, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-22 och 

föreslår att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen.  
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Urban Blomberg yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag 

mot Inga Jonassons yrkande och finner att landstingsfullmäktige 

beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot 

Inga Jonassons yrkande (NEJ). 

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 73 

ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons yrkande (NEJ) röstar 3 ledamöter. 

Avstår från att rösta gör 2 ledamöter 

Frånvarande är 3 ledamöter.  

 

Bilaga 3: Voteringslista 1  

 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

§ 109 

Dnr 

LJ2013

/341 

Motion: Premiera samåkande medarbetare 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall, 

Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet  

 

att undersöka möjligheten att införa ett system som premierar 

samåkande medarbetare så att dessa och ytterligare 

medarbetare uppmuntras att samåka till arbetsplatsen.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-22 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson och Per Hansson 

bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet 

§ 110 

Dnr 

LJ2012 

/1252 

Motion: Låt patienter använda färdtjänst till vården  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Jonas 

Magnusson, Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta  

 

att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att ta 

initiativ till en dialog med primärkommunerna i frågan om 

patienters rättigheter att använda kommunal färdtjänst i syfte 

att möjliggöra för dessa patienter att kunna använda kommunal 

färdtjänst också vid besök hos vårdgivare.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-22 och 

föreslår att motionen är besvarad.    

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson och 

Helena Stålhammar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

§ 111 

Dnr 

LJ2013

/870 

Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings 
län – regionbildningskommitténs förslag 2013-09-27 
Föreligger förslag från Regionbildningskommittén avseende 

organisation inför regionkommun i Jönköpings län.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-22 och tog då 

ett enhälligt beslut i ärendet 
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att godkänna Regionbildningskommitténs förslag med här 

redovisad inriktning för fortsatt beredning.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Martin Hytting, Marcus 

Eskdahl, Torbjörn Eriksson, Rune Backlund, Esse Petersson, 

Märta Svärd, Anders Gustafsson, (SD) och Per-Olof Bladh 

bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag   

 

att godkänna Regionbildningskommitténs förslag med här 

redovisad inriktning för fortsatt beredning.  

 

Utdrag: Regionbildningskommittén  

              Landstingsdirektören 

§ 112 

Dnr 

LJ2013

/425 

Om- och tillbyggnad av operations- och 
intensivvårdskliniken, Värnamo Sjukhus 
Föreligger förslag till om- och tillbyggnad av lokaler för 

operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-22. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Esse Petersson bifall till 

föreliggande förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.   

 

att godkänna om- och tillbyggnad av operations- och 

intensivvårdslokaler vid Värnamo sjukhus enligt föreliggande 

förslag samt, 

 

att i den fortsatta projekteringen genomföra anpassningar i 

lokalprogram med mål att investeringsutgiften begränsas med 

fem procent.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Landstingsfastigheter 
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§ 113 

Dnr 

LJ2013 

/425 

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset  
Föreligger förslag till byggnation av hus 37 (etapp 4 och 5) vid 

Höglandssjukhuset i Eksjö. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-22. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag   

 

att godkänna byggnation av hus 37 (etapp 4 och 5) vid 

Höglandssjukhuset i Eksjö enligt föreliggande förslag samt, 

 

att i den fortsatta projekteringen genomföra anpassningar i 

lokalprogram med mål att investeringsutgiften begränsas med 

fem procent.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Landstingsfastigheter 

§ 114 

Dnr 

LJ2013 

/517 

Försäljning av fastigheten Höreda-Övrabo 1:3  
Föreligger förslag till försäljning av ovan rubricerad fastighet. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-22.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att för en köpeskilling på 1 700 000 kronor försälja fastigheten 

Eksjö Höreda-Övrabo 1:3 och i övrigt med villkor enligt 

upprättat köpekontrakt.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Landstingsfastigheter 

§ 115 

Dnr 

LK11- 

0388 

Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till handlingsplan 
Föreligger förslag till handlingsplan för psykisk hälsa barn och 

unga. Handlingsplanen har antagits av kommunfullmäktige i 

Jönköping 2013-06-19.  
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Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-10-22. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att ställa sig bakom Handlingsplan 2013-2015 – Psykisk hälsa 

– barn och unga. 

Utdrag: Jönköpings kommun  

             Folkhälsa sjukvård  

§ 116 Anmälningsärenden  

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 117 Valärenden 
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 4.  

  

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

Utdrag: Berörda 

§ 118 Avslutning 

Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 16:20.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren  

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande  

Erik Lagärde (KD) Per-Olof Bladh (V) 

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


