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Plats: Lokal och dylikt 

Närvarande:       

       

§ 1 Öppnande 
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med 

ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.  

§ 2 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1.  

§ 3 Justerare 
Till att justera protokollet utser landstingsfullmäktige 2:e vice 

ordförande Hans Toll tillsammans med Patrik Skogward och 

Birgitta Dovskog, med Ragnwald Ahlnér och Eva Eliasson som 

ersättare.  

§ 4 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 21 februari, kl 15:30 på 

Landstingets kansli.  

§ 5 

Dnr 

LJ2012 

/44 

Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2:  

 

 Inga Jonasson V  

Vart har utvärderingen av stängningen av helgjouren i 

Tranås tagit vägen? 

 Bo Kärreskog, S 

Vad hände med vårdcentralen i Smålandsstenar? 

 Marcus Eskdahl, S 

Angående nedläggning av den psykiatriska 

mottagningen i Mullsjö och Habo.  

 Annika Nordin, S 

Rehabilitering i varmvattenbassäng.  

 Inga Jonasson, V  

Hur ska förskrivningen av antibiotika i Jönköpings län 

minska? 
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 Kristina Winberg, SD 

Akutmottagningarnas arbetsbelastning och platsbrist.  

 

Interpellationerna är ställda till landstingsstyrelsens ordförande 

samt vice ordförande och kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde. 

§ 6 

Dnr 

LJ2012

/115 

Fråga  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande fråga får framställas, bilaga 3:  

 

 Rachel de Basso, S  

Hälsosamtal till förstagångsföräldrar till ettåriga barn.  

 

Frågan är ställd till landstingsstyrelsens vice ordförande och 

kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

§ 7 

Dnr 

LK10-

0275 

Motion – PSA-tester, informationsinsatser, forskning och 
utveckling 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, 

Moderaterna, landstingsfullmäktige besluta 

 

att Socialstyrelsens eller annan information tillställs samtliga 

vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt till ett PSA-

test, informationsmaterial som skall vara tillgängligt för 

allmänheten, 

 

att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings län 

om att män har rätt att få genomgå ett PSA-test, 

 

att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för män i 

åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret 2011 – att 

bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt, 

 

att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, 

”projektinvolvering”. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgett yttrande och 

föreslår bifall till första att-satsen samt avslag på övriga att-

satser.  

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad.  
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Vid ärendets behandling yrkar Urban Persson på återremiss av 

motionen med hänvisning till bristande beredning.  

Om yrkandet på återremiss avslås yrkar Urban Persson bifall till 

motionen.  

 

Urban Blomberg, Patrik Skogward med flera yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Per-Olof Bladh med instämmande av Inga Jonasson yrkar bifall 

till motionens två första att-satser.  

 

Beslut  

På fråga från ordföranden om återremiss så beslutar 

landstingsfullmäktige att ärendet avgörs idag. Urban Perssons 

yrkande om återremiss avslås.  

 

Landstingsfullmäktige bifaller ordförandens förslag om att 

ställa proposition på motionens att-satser mot 

landstingsstyrelsens förslag där landstingsfullmäktige avslår 

yrkanden från Urban Persson samt Per-Olof Bladh.  

 

Landstingsfullmäktige beslutar således enligt 

landstingsstyrelsens förslag 

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation V till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 8 

LK10-

0503 

Motion – Hälsofrämjande och läkande trädgård 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar: 

 

att en plan tas fram, med förslag på åtgärder och behov, i syfte 

att tillskapa och utveckla läkande och hälsobefrämjande 

trädgårdar på alla länets sjukhus.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad.  
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Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen.  

 

Urban Blomberg yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar enligt 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation V till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

             Folkhälsa och sjukvård 

§ 9 

Dnr 

LK11-

0011 

Motion – Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Kristina 

Winberg, Sverigedemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från 

Gotland och Stockholm att snarast skapa förutsättningar för att 

införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer 

mellan 60-69 år. 

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet  

Höglandet för yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att avslå 

motionen.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Kristina Winberg med 

instämmande av Samuel Godrén bifall till motionen. 

 

Helena Stålhammar och Inga Jonasson yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar enligt 

landstingsstyrelsens förslag  
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att avslå motionen.  

 

Reservation SD till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  

             Folkhälsa och sjukvård 

§ 10 

Dnr 

LK11-

0012 

Motion – Den äldre människan på akutmottagningen  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anne Karlsson, 

Sverigedemokraterna, att landstingsfullmäktige beslutar 

 

att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken skapas 

på en av våra akutmottagningar i länet och bedrivs som ett 

tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal som har 

kunskap om den äldre människans sjukdomar.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande. 

 

Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige att avslå 

motionen.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Kristina Winberg bifall till 

motionen.  

 

Urban Blomberg yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar enligt 

landstingsstyrelsens förslag 

 

att avslå motionen. 

 

Reservation SD till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  

             Folkhälsa och sjukvård  
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§ 11 

Dnr 

LK11-

0056 

Motion – Använd IT-tekniken för att förbättra kvalitén för 
patienter på sjukhus i länet 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-

Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson, samtliga 

Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 

 

att alla patienter på länets sjukhus får tillgång till Internet, 

 

att ett utvecklingsarbete startas för att använda IT som ett 

redskap i arbetet med kultur-i-vården, 

 

att arbetet sker i samarbete med sjukhusbiblioteken, 

 

att barn och ungdomar prioriteras. 

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Höglandet för yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen.  

 

Helena Stålhammar yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar enligt 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är bevarad. 

 

Reservation V till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  

             Folkhälsa och sjukvård 
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§ 12 

Dnr 

LK11-

0296 

Motion – Utforma ett policydokument för demokratifrågor 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Mikael Ekvall, 

Inga Jonasson och Per-Olof Bladh, samtliga Vänsterpartiet, 

 

att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att 

utforma ett policydokument som skall gälla för samtliga av 

Landstingets verksamheter. 

 

att policydokumentet skall innefatta övergripande riktlinjer 

gällande integration, jämställdhet, tillgänglighet, miljöarbete 

samt påverkansmöjligheter för anställda och medborgare. 

 

att i det fall det anses önskvärt att utforma ett policydokument 

för demokratiska frågor, ge uppdraget att formulera förslag till 

ett sådant dokument till Allmänpolitiska utskottet.  

 

Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 

yttrande. 

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att 

avslå motionen.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Per-Olof Bladh bifall till 

motionen.  

 

Tommy Bernevång-Forsberg och Marcus Eskdahl yrkar bifall 

till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar enligt 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att avslå motionen. 

 

Reservation V till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Kansliavdelningen 
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§ 13 

Dnr 

LJ2012

/33 

Om- och tillbyggnad Gislaveds vårdcentrum 
Föreligger förslag från landstingsstyrelsen att för om- och 

tillbyggnad av Gislaveds vårdcentrum anvisa 55 miljoner 

kronor.  

 

Inför ärendets behandling har Claes Ebbeson angett jäv och 

deltar inte i beslutet.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Bo Kärreskog och Maria Frisk 

bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att för ombyggnation och tillbyggnad av Gislaveds 

vårdcentrum anvisa 55 miljoner kronor.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

             Landstingsfastigheter  

§ 14 Anmälningsärenden  
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 15 Valärenden  
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 4. 
 

Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag. 

§ 16 

 

Svar på interpellationer och fråga  
Interpellationer och fråga besvaras. 

 

Interpellations- och frågedebatten ajourneras kl 11:50.  

§ 17 Information 
Information ges till landstingsfullmäktiges ledamöter avseende: 

 

 Jönköpings Länstrafik AB – Carl-Johan Sjöberg, 

trafikdirektör 

 Öppna jämförelser – Mats Bojestig, hälso- och 

sjukvårdsdirektör.  
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§ 18 Svar på interpellationer och fråga  
Interpellations- och frågedebatten återupptas kl 14:30.  

§ 19 Avslutning  
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 16:10.   

Vid protokollet 

Siw Kullbergh  

 
 

 

 

 

Justeras  

 

 

 

Hans Toll (S) 

2:e vice ordförande 

 

 

 

 

 

 

Patrik Skogward (KD) Birgitta Dovskog (S) 

Protokollet är justerat 2012-02-21 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag.  

 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


