
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2014-09-30, kl 09:00-12:10  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop §100 
 

§ 99 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med 

ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 100 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 101 Justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Marianne Andersson,  

1:e vice ordförande samt Esse Petersson, FP och  

Annika Nordin, S med Lena Skaring Thorsén, FP och  

Jonas Magnusson, S som ersättare.  

§ 102 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 14 oktober, kl 15:30 på 

Landstingets kansli.  

§ 103 

Dnr 

LJ2014

/159 

Frågor  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande frågor får framställas, bilaga 2. 

 

1. Mikael Ekvall, V – Familjecentraler på Rosenlund? 

2. Mikael Ekvall, V – Friskvårdsbidraget utreds? 

 

Frågorna är ställda till landstingsstyrelsens ordförande och 

kommer att besvaras under sammanträdet. 

§ 104 

Dnr 

LJ2014 

/1158 

Motion: Bussiga utflykter – berikande och stimulerande 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, 

Mikael Ekvall och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 

 

att Landstinget i Jönköpings län tillsammans med Länstrafiken 

utreder möjligheten till att inrätta en verksamhet liknande 

Kalmar läns ”Solbussen”. 

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

 



 

PROTOKOLL 2(7) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2014-09-30, kl 09:00-12:10  
 

 

 Sign 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-09-09 och 

föreslår att med vad utskottet anfört i sitt yttrande anse 

motionen besvarad. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekvall bifall till 

motionen. Tommy Bernevång-Forsberg yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.   

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag. 

 

att med vad utskottet anfört i sitt yttrande anse motionen  

besvarad. 

 

Reservation Vänsterpartiet.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet 

             Länstrafiken 

§ 105 

Dnr 

LJ2014 

/752 

Årsredovisning 2013 för Regionförbundet – ansvarsfrihet 

Föreligger årsredovisning för Regionförbundet Jönköpings län 

för år 2013.  

 

Följande ledamöter deltar ej i handläggningen av ärendet p g a 

jäv: Lennart Bogren, Maria Frisk, Anders Gustafsson (M), Lars 

Isaksson, Bo Kärreskog, Anders Pansell, Esse Petersson, Lilian 

Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm, Carina Ödebrink, Kajsa 

Carlsson, Marcus Eskdahl, Agneta Johansson, Erik Lagärde, 

Eva Lundemo, Per-Olov Norlander, Urban Persson, Håkan 

Sandgren och Anna-Karin Yngvesson.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-08-19. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag 

 

att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda 

ledamöterna i dess organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013, 
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att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning 

till handlingarna. 

 

Utdrag: Regionförbundet 

             Ekonomiavdelningen  

§ 106 

Dnr 

LJ2014 

/708 

Revision av stiftelser 2013 

Landstinget förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser 

där det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka  

5 miljoner kronor. Föreligger årsredovisningar och 

revisionsberättelser för 2013.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-08-19. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag 

  

att för stiftelser med krav på årsredovisning till Länsstyrelsen 

överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 

samt,  

 

att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets 

stiftelseförvaltning till handlingarna.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 107 

Dnr 

LJ2014 

/1020 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
Landstingets lönedelegation och Parlamentariska kommitté har 

tagit fram förslag till omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-09-09.  

 

Beslut  

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag 

 

att tillstyrka bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda, OPF-KL med bilaga, samt lokala riktlinjer 

i enlighet med bilaga att gälla förtroendevalda som nytillträder 

efter valet 2014,  
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att utse Parlamentariska nämnden att utgöra 

pensionsmyndighet enligt OPF-KL med uppdrag att tolka och 

tillämpa omställnings- och pensionsbestämmelserna,  

 

att ge Parlamentariska nämnden i uppdrag att under 

mandatperioden ta fram riktlinjer för aktiva 

omställningsinsatser,  

 

att om förtroendevald avstår omställningsstöd från uppdrag i 

annan kommun finns möjlighet att träffa överenskommelse om 

kvalifikationstid och eventuell kostnadsfördelning. 

Parlamentariska nämnden prövar varje enskilt fall, 

 

att procentuell fördelning av grundbelopp för årsarvode också 

utgör gränsen för vad som anses som betydande del av heltid 

(40 %),  

 

att förtroendevald som innehaft uppdrag mandatperioden 2011-

2014 i Landstinget i Jönköpings län och då fyllt 67 år omfattas 

av pensionsbestämmelserna i OPF-KL då reglementet börjar 

gälla,  

 

att för förtroendevald som innehar förmånsbil ska bilens 

förmånsvärde vara pensionsgrundande.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

§ 108 

Dnr 

LJ2014 

/1114 

Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jönköpings 

län 
Föreligger förslag till arvodesregler för förtroendevalda i 

Region Jönköpings län. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-09-09  

 

Vid ärendets behandling föreslår Håkan Jansson justeringar 

avseende: ersättning för heldag, tillägg av patientnämndens 

ersättningar i bilaga, justering av antalet ledamöter i 

parlamentariska nämnden och valberedningen till nio 

ledamöter.  

Yrkar om en ajournering för överläggningar mellan gruppledare 

och parlamentariska kommittén.  

 

Hans Toll yrkar på återremiss av ärendet.  
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Per-Olof Blad yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande  

på bilaga 1, avseende arvodering av uppdrag, första meningen i 

andra stycket med ny lydelse: Arvodering av uppdrag sker i 

relation till ett månatligt belopp och ska årligen 1 januari 

justeras utifrån snittlöneökningen i kronor för Regionens 

anställda.   

 

Landstingsfullmäktige beslutar om en ajournering i ärendet och 

ordföranden ajournerar mötet kl 09:50.  

 

Förhandlingarna i ärendet återupptas kl 10:00. 

 

Håkan Jansson yrkar på återremiss av de tre raderna i näst sista 

stycket på sidan 6 i arvodesreglerna, lydande: En 

förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte 

får någon lön från sin arbetsgivare ….. 

 

I ovanstående yrkande instämmer Hans Toll.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande mot 

landstingsstyrelsens förslag där fullmäktige beslutar i enlighet 

med landstingsstyrelsens förslag och avslår Vänsterpartiets 

yrkande. 

 

Fullmäktige bifaller följande ändrings- och tilläggsyrkanden: 

 Tillägg av patientnämndens ersättningar i bilaga 

 Ersättning för halvdag stryks 

 Justering av antalet ledamöter i parlamentariska 

nämnden och valberedningen till nio ledamöter.   

 

Fullmäktige beslutar även 

 

att återremittera de tre raderna i näst sista stycket på sidan 6 i 

arvodesreglerna, lydande: En förtroendevald som är helt ledig 

från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin 

arbetsgivare ….. 

 

att i övrigt anta föreliggande förslag till arvodesregler. 
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Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Parlamentariska kommittén 

             Kansliavdelningen  

§ 109 Frågor 

Frågor besvaras.  

§ 110 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 111 Valärenden 
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 3.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

 

Utdrag: Berörda 

§ 112 Information om bildande av Region Jönköpings län  
Information av landstingsdirektör kring regionbildning.  

§ 113 Utdelning av Landstingets pris för arbete med hållbar 

utveckling 
Landstingets pris för arbete med hållbar utveckling 2014 delas 

ut till Tranås Vårdcentrals sårvårdsteam för deras arbete med en 

helhetsyn kring sårläkning.  

§ 114 Avslutning 
Landstingsfullmäktiges ordförande riktar ett tack till samtliga 

ledamöter, fullmäktiges presidium med flera för ett gott arbete 

under innevarande mandatperiod. 1:e vice ordförande Marianne 

Andersson framför ett tack till ordföranden.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg   
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Justeras 

 

   

Marianne Andersson, (KD) 

1:e vice ordförande  

Esse Petersson, (FP) Annika Nordin, (S) 

  
 

 

Protokollet är justerat 2014-10-14 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


