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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 88. 

       

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

§ 88 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 89 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  
Jan-Erik Lagärde och Per-Olof Bladh med Anders Pansell 
och Inga Jonasson som ersättare.  

§ 90 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av 
landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen  
den 8 november kl. 15:30 på Landstingets kansli.  

§ 91 
Dnr 
LK11-
0099 

Interpellation  
Landstingsfullmäktige medger  
 
att följande interpellation får framställas, bilaga 2:  
 

1. Håkan Sandgren och Eva Eliasson, S   
Vad har hänt med Junepolikliniken i Jönköping och 
Socialmedicinska byrån i Gislaved? 
 

Interpellationen är ställd till landstingsstyrelsens ordförande 
och kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

§ 92 
Dnr 
LK11-
0046 

Delårsrapport 2 – 2011 
Landstingsstyrelsen lägger fram delårsrapport 2:2011 och 
föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att delårsrapport 2 för år 2011 godkänns. 
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Håkan Jansson, Anna-Carin Magnusson, Mia Frisk, Rune 
Backlund, Lena Skaring Thorsén, Kristina Winberg, Märta 
Svärd och Inga Jonasson m fl yrkar bifall till landstings-
styrelsens förslag om att delårsrapport 2 för år 2011 
godkänns. 
 
Revisionens ordförande Doris Johansson ger landstings-
revisionens bedömning av delårsrapport 2.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar  
 
att delårsrapport 2 för år 2011 godkänns. 
 
Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 93 
 

Folkhälsopriset 2011 
Vid dagens sammanträde delas Landstingets Folkhälsopris 
ut. Mottagare av priset är Draglaget i Vetlanda samt 
lokalföreningen 306 Fridsam samma ort med följande 
motivering: 
 
”Fysisk aktivitet och socialt umgänge har positiva effekter 
på hälsan och livskvalitén hos alla människor. Draglaget 
och lokalföreningen 306 Fridsam hjälper på ett föredömligt 
sätt människor från 55 år och uppåt att ta hand om sin 
hälsa genom motion och träning, samvaro och gemenskap”.

§ 94 
 
Revisionen informerar  
Revisionens ordförande Doris Johansson och revisionschef 
Eva Öhlander informerar om revisionens uppdrag och god 
revisionssed.  

§ 95 
Dnr 
LK11- 
0099 

 
Svar på interpellation 
Interpellation besvaras.  

§ 96 
Dnr 
LK11- 
0541 

 
Regional kulturplan 2011 
Redovisning i ärendet av Ola Lundmark, regional 
utvecklingsdirektör samt Jörgen Lindvall, kulturchef. 
 
Landstingsstyrelsen behandlade förslag till regional 
kulturplan  2011-10-11 och föreslår landstingsfullmäktige 



 

PROTOKOLL 3(6)

 Landstingsfullmäktige §§ 87-102 

 Tid: 2011-10-25 
 

 

  

 

att fastställa densamma.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Rune Backlund och Jarl 
Karlsson bifall till föreliggande plan med tillhörande 
kulturkartläggning.  
 
Mia Frisk yrkar bifall till kulturplanen med ett tillägg av 
trossamfund på sidan 26 under rubriken civilsamhälle.  
I Mia Frisks yrkanden instämmer Håkan Jansson, Lena 
Skaring Thorsén, Märta Svärd m fl.  
 
Kristina Winberg yrkar bifall till egna ändringsyrkanden, i 
övrigt bifall till kulturplanen, bilaga 3. 
 
Inga Jonasson yrkar bifall till egna tilläggs- och ändrings-
yrkanden, i övrigt bifall till kulturplanen. Yrkar avslag på 
SD:s yrkanden, bilaga 4.  
 
Anna-Carin Magnusson yrkar bifall till kulturplanen och 
instämmer i Mia Frisks yrkande samt i yrkande från V 
avseende gratis entré till museet.  
 
Rune Backlund yrkar avslag på SD och V yrkanden samt 
bifall till yrkande från Mia Frisk.  
 
Beslut 
På fråga från ordföranden bifaller landstingsfullmäktige 
Mia Frisks yrkanden samt avslår efter proposition yrkanden 
från SD och V.  
 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 
landstingsstyrelsens förslag med ovanstående tillägg på 
sidan 26.  
 
Reservation SD och V till förmån för egna yrkanden. 
 
Utdrag: Statens kulturråd 
             Regional utveckling 

§ 97 
Dnr 
LK09-
0569  

 
Motion – Sprututbytesprogram – hälsovård för en 
utsatt grupp  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, V landstingsfullmäktige besluta  
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att Landstinget i Jönköpings län tar del av de program som 
finns och de som planeras i landsting och regioner i landet. 
 
att med dessa erfarenheter som grund uppdra åt landstings-
styrelsen att införa ett sprututbytesprogram för injektions-
missbrukare i Jönköpings län i samverkan med berörda 
kommuner.  
 
Motionen behandlades initialt av landstingsfullmäktige 
2010-05-11 som beslutade att motionen skulle 
återremitteras för en förnyad beredning. Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Värnamo har berett motionen. 
 
Landstingsstyrelsen behandlade motionen 2011-10-11 och 
föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att landstingsfullmäktige beslutar att avvakta det lagförslag 
som kommer fram, samt att därefter ta ställning till om ett 
sprututbytesprogram ska införas eller ej, 
 
att motionen och återremissen är besvarade. 
 
Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson, Britt 
Johansson samt Per-Olof Bladh bifall till landstings-
styrelsens förslag.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 
landstingsstyrelsens förslag. 
 
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 
             Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

§ 98 
Dnr 
LK10-
0305 

 
Motion – Höj glasögonbidraget för barnens bästa  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Svante Olson, Vänsterpartiet och Birgitta Blomquist, 
Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta 
 
att landstingsfullmäktige beslutar om en grundlig utredning 
om villkoren för glasögonbidrag till barn med följande 
utgångspunkter: storleken på bidraget, åldersgräns samt 
behov relaterat till synfel. 
 
Motionen har lämnats för beredning till Hälso- och 
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sjukvårdsutskottet Höglandet dit landstingsstyrelsen 
återremitterade motionen för ett förtydligande.  
 
Landstingsstyrelsen behandlade motionen 2011-10-11 och 
föreslår att motionen avslås.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson, Marcus 
Eskdahl och Per-Olof Bladh bifall till motionen.  
 
Helena Stålhammar yrkar på att motionen avslås.  
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 
landstingsstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs där landstingsfullmäktige godkänner 
följande voteringsproposition:  
 
Landstingsstyrelsens förslag mot Inga Jonassons m fl 
yrkande.  
 
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 39 
ledamöter.  
För bifall till Inga Jonassons m fl yrkande (NEJ) röstar 28 
ledamöter.  
Avstår från att rösta gör 2 ledamöter.  
Frånvarande är 12 ledamöter.  
Voteringslista 1, bilaga 5. 
 
Landstingsfullmäktige beslutar således enligt landstings-
styrelsens förslag. 
 
Reservation V och S till förmån för eget yrkande.  

§ 99 
Dnr 
LK11-
0545  

 
Sammanträdesplan 2012 
Föreligger förslag till sammanträdesplan 2012.  
 
Beslut  
Landstingsfullmäktige fastställer följande 
sammanträdesdagar för år 2012: 
 

• 7 februari 
• 13 mars 
• 24 april 
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• 19-20 juni  
• 25 september 
• 30 oktober 
• 27-28 november  

 
Utdrag: Berörda  

§ 100
  

Anmälningsärenden  
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 101 Valärenden  
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 6. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valbered-
ningens förslag. 
 
Utdrag: Berörda 

§ 102 
 
Avslutning  
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 18:05.    

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Hans Rocén (M) 
Ordförande 

Jan-Erik Lagärde (KD) Per-Olof Bladh (V) 

Protokollet är justerat 2011-11-08 och justeringen är tillkännagiven på 
Landstingets anslagstavla samma dag.  
 
Intygar 
 
Lena Sandqvist  

 


