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Diarienummer

Landstingsfullmäktige §§ 119-137
Tid:

2013-11-26--27

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

Närvarande:

Se upprop § 120, dag 1 och § 128, dag 2.

§ 119

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

§ 120

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

§ 121

Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Lilian Sjöberg-Wärn, M och Mari Karlsson, S med Anders
Gustafsson, M och Magnus Lagerqvist, S som ersättare

§ 122

Justering
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges
protokoll äger rum onsdagen den 11 december, kl 15:30 på
Landstingets kansli.

Fråga
§ 123
Landstingsfullmäktige medger
Dnr
LJ2013
att följande fråga får framställas, bilaga 2:
/387
1. Anna-Carin Magnusson, S – Nannylundsbadet i Eksjö
Frågan är ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
§ 124
Dnr
LJ2013
/1506

Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län
Landstingsfullmäktige har beslutat att utreda och införa vårdval
i specialiserad vård. Föreligger landstingsstyrelsens förslag
avseende förfrågningsunderlag, samt uppdrag till
landstingsstyrelsen att utforma ersättningssystem för vårdval
inom ögonsjukvård.
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl avslag på
landstingsstyrelsens förslag för hela den Socialdemokratiska
gruppen. Avslag yrkar även Samuel Godrén, Inga Jonasson med
flera.

Sign
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För bifall till landstingsstyrelsens förslag yrkar
Martin Hytting, Rune Backlund och Torbjörn Eriksson med
flera.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag
att fastställa förfrågningsunderlag enlig lag om valfrihetssystem
för ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län, samt
att uppdra till Landstingsstyrelsen inom anvisad utgiftsram
utforma ersättningssystem för vårdval inom ögonsjukvård.
Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot
Marcus Eskdahl med fleras yrkande (NEJ).
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 46
ledamöter.
För bifall till Marcus Eskdahls yrkande (NEJ) röstar 35
ledamöter. Voteringslista, bilaga 3
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag.
Reservation Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet till förmån för egna yrkanden.
Utdrag: Folkhälsa sjukvård

§ 125
Dnr
LJ2013
/425

Budget med verksamhetsplan 2014 och flerårsplan 20152016
Landstingsstyrelsen lägger fram förslag till Budget 2014 med
verksamhetsplan och flerårsplan 2015-2016 och föreslår
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande budget med verksamhetsplan för
2014 jämte flerårsplan 2015-2016,
att fastställa utdebiteringssatsen för 2014 till 11:21 per
skattekrona.
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Vid gruppledaranföranden yrkar Håkan Jansson bifall till
landstingsstyrelsens förslag i alla dess delar inklusive föreslagen
skattesats. Instämmer i detta yrkande gör Maria Frisk, Rune
Backlund, Lena Skaring Thorsén samt Märta Svärd.
Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till eget budgetförslag från
Socialdemokraterna, bilaga 4.
Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
och yrkanden på landstingsstyrelsens budget, bilaga 4.
Inga Jonasson yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag och
yrkanden på landstingsstyrelsens budget, bilaga 4.
I den efterföljande debatten kring övergripande ekonomi,
ledning och styrning yrkar Esse Petersson, Torbjörn Eriksson
med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Annika Hansson och Ann-Christine Göransson yrkar bifall till
Socialdemokraternas budgetförslag.
Sammanträdet ajourneras kl 16:20 och förhandlingarna
återupptas kl 09:00 den 27 november.

§ 126

Landstingets kultur- och arbetsstipendier
Vid kvällens middag på kulturhuset Spira delas Landstingets
kultur- och arbetsstipendier ut. Kulturstipendiet går till
Mikael Syrén, regissör, manusförfattare och skådespelare, samt
arbetsstipendiet till Teresa Glad, animatör, manusförfattare och
illustratör.

§ 127

Information om Högskolan i Jönköping
Dag 2 inleds med information om Högskolan i Jönköping av
Anita Hansbo, rektor.

§ 128

Upprop - dag 2
Upprop förrättas där samtliga närvarande ledamöter och
tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1.
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Dnr
LJ2013
/425
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Budget med verksamhetsplan 2014 och flerårsplan 20152016
Landstingsfullmäktige återupptar behandlingen av
landstingsstyrelsens förslag till Budget med verksamhetsplan
2014 och flerårsplan 2015-2016.
I debattavsnitt för hälso- och sjukvård yrkar Håkan Jansson,
Helena Stålhammar, Kajsa Carlsson, Anna-Karin Yngvesson,
Lena Ahnstedt med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Rachel de Basso, Carina Ödebrink och Per-Olof Bladh med flera
yrkar bifall till egna förslag.
I det efterföljande debattavsnittet avseende regional utveckling
yrkar Esse Petersson, Per Hansson, Folke Solheim med flera
bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Carina Ödebrink, Agneta Johansson och Mikael Ekvall yrkar
bifall till egna förslag.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att avslå samtliga yrkanden i
Socialdemokraternas förslag, där följande yrkanden avslås efter
votering:
Vi vill därför att fri tandvård ska gälla upp till 25 år. Vi startar
med 20- och 21-åringarna. Till detta avsätter vi 9,5 miljoner
kronor, voteringslista 1, bilaga 5.
Vi vill därför avsätta ytterligare resurser för att stärka
öppenvården inom psykiatrin. Till detta avsätter vi 10 miljoner
kronor, voteringslista 2, bilaga 5.
Ny lydelse, i likhet med yrkandet i LS:
”En fördjupad utredning så att också journalgranskning
genomförs. Till vårdcentralernas uppdrag ska
informationsskyldighet införas när patienten får en satt
diagnos”, voteringslista 3, bilaga 5.
Vi säger nej till utförsäljning av specialistvården,
voteringslista 4, bilaga 5.

PROTOKOLL

5(8)

Landstingsfullmäktige §§ 119-137
Tid:

2013-11-26--27
Vi vill därför att de politiska ungdomsförbundens anslag ska
räknas upp, voteringslista 5, bilaga5.
Landstingsfullmäktige avslår även samtliga yrkanden från
Sverigedemokraterna, där följande yrkanden avslås efter
votering, se sammanställning bilaga 5.
Nr 9: Inköp och upphandling, voteringslista 6, bilaga 5.
Nr 78: Högskoleutbildning, voteringslista 7, bilaga 5.
Bilaga Patientavgifter i vården 2014: Recept och remiss från det
man fyllt 75 år – Avgift: 0 kronor, voteringslista 8, bilaga 5.
Landstingsfullmäktige avslår även samtliga yrkanden från
Vänsterpartiet, där följande yrkanden avslås efter votering,
se sammanställning bilaga 5.
Nr 23: Mer om bakgrund till vår finansiering, voteringslista 9,
bilaga 5.
Nr 25: Vinster åter till verksamhet och nej till privatiseringar,
voteringslista 10, bilaga 5.
Nr 36: Om primärvård och ACG, voteringslista 11, bilaga 5.
Nr 39: Våld i nära relationer, voteringslista 12, bilaga 5.
Nr 42: Trauma team, Post Traumatisk Stressyndrom,
voteringslista 13, bilaga 5.
Nr 44: Äldresamordnare, voteringslista 14, bilaga 5.
Nr 55: Arbete till funktionsnedsatta, voteringslista 15, bilaga 5.
Nr 61: Jourkurator på akuten, voteringslista 16, bilaga 5.
Nr 67: Öppen psykiatri, voteringslista 17, bilaga 5.
Nr 70: Fontänhus, voteringslista 18, bilaga 5.
Nr 77: Fri ungdomstandvård upp till 25 år påbörjas,
voteringslista 19, bilaga 5.
Nr 80: Kultursamordnare, voteringslista 20, bilaga 5.
Nr 84: Påbörja införande av nolltaxa för unga, voteringslista 21,
bilaga 5.
Nr 92: Kompetensutveckling undersköterskor m.m,
voteringslista 22, bilaga 5.
Nr 93: Ungdomspraktikplatser, voteringslista 23, bilaga 5.
Nr 100: Friskvårdsbidrag, voteringslista 24, bilaga 5.
Nr 101: Hälsofrämjande arbetsplats, voteringslista 25, bilaga 5.
Nr 106: Heltider, voteringslista 26, bilaga 5.
Nr 108: Fri barn och ungdomssjukvård upp till 25 år,
voteringslista 27, bilaga 5.
Nr 109: Samlat Högkostnadsskydd, voteringslista 28, bilaga 5.
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Yrkanden på Bilaga Primärvård inom vårdval i Jönköpings län,
voteringslista 29, bilaga 5.
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.
Ordföranden ställer även proposition på Socialdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets olika förslag till
skattesats och finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet
med landstingsstyrelsens förslag.
Landstingsfullmäktige beslutar således
att godkänna föreliggande budget med verksamhetsplan för
2014 och flerårsplan 2015-2016.
att fastställa utdebiteringssatsen för 2014 till 11:21 per
skattekrona.
Reservation från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet för egna yrkanden.
Utdrag: Landstingsdirektör
Ekonomiavdelning

Landstingsrevisionens budget för år 2014
§ 131
Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Dnr
LJ2013 besluta
/1225
att godkänna en budgetram på 6 490 000 kronor för
landstingsrevisionens verksamhet år 2014.
Beslut
Landstingsfullmäktige bifaller presidiets förslag.
Utdrag: Landstingsrevisionen
Ekonomiavdelningen
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Dnr
LJ2013
/1383
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Regionbildning – Avveckling av Regionförbundet i
Jönköpings län
Riksdagen har beslutat att Landstinget ska överta det regionala
utvecklingsansvaret. Föreligger förslag från landstingsstyrelsen
kring avveckling av Regionförbundet.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar
att Regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31
att Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga
avvecklingskostnader reglerats, överförs till regionkommunen i
syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser och
uppstartskostnader.
Utdrag: Regionförbundet i Jönköpings län
Landstingsdirektör

§ 132

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1,
Vaggeryds kommun
Föreligger förslag till försäljning av del av ovan rubricerade
fastighet.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar
att för en köpeskilling på 1 200 000 kronor försälja del av
fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun med villkor
enligt upprättat köpekontrakt.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
Landstingsfastigheter

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
§ 133
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
Dnr
LJ2013
att godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner.
/1543
Beslut
Landstingsfullmäktige bifaller landstingsstyrelsens förslag.
Utdrag: Kansliavdelningen
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§ 134

Svar på fråga
Fråga besvaras av landstingsstyrelsens ordförande.

§ 135

Anmälningsärenden
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.

§ 136

Valärenden
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 6.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens
förslag.
Utdrag: Landstingets revisorer
Berörda

§ 137

Avslutning
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl.17:50

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén, M
Ordförande

Lilian Sjöberg-Wärn, M Mari Karlsson, S

Protokollet är justerat 2012-12-12 och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.
Intygar

Lena Sandqvist

