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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 20-35 

Tid: 2012-03-13, kl 09:00-17:20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping  

Närvarande: Se upprop § 22. 
 

§ 20 Öppnande 
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med 

ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat.  

§ 21 Landstingets forskarpris 
Landstingets forskarpris delas i år ut till överläkare Henrik 

Stjernman och överläkare Ola Sunnergren som även 

presenterar sina vetenskapliga arbeten.  

§ 22 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 23 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Märta 

Svärd, MP och Samuel Godrén, SD med Magnus Berntsson, 

MP och Anders Gustafsson, SD som ersättare.  

§ 24 Justering 

Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen den  

27 mars, kl 15:30 på Landstingets kansli.  

§ 25 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2: 

 

1. Samuel Godrén, SD – Omskärelse av pojkar. 

2. Per-Olof Bladh, V – Angående medicinsk fotvård. 

3. Inga Jonasson, V – Jämställt i politiken – eller? 

4. Inga Jonasson, V – Äldre missgynnas när det gäller 

psykiatrisk vård och stöd.  

5. Marcus Eskdahl, S – Angående Landstingets planerade 

medverkan i Solvärmefältet. 

6. Carina Ödebrink, S – Var är vi i arbetet med att 

utveckla och förbättra vuxenpsykiatrin? 
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Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

 

§ 26 Fråga 
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande fråga får framställas, bilaga 3: 

 

1. Marcus Eskdahl, S – Angående en framtid i Jönköpings 

län med elbilar 2030.  

 

Frågan är ställd till landstingsstyrelsens  ordförande och 

kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

§ 27 Utbildning och föreläsning 

Utbildning och föreläsning för fullmäktiges ledamöter 

avseende jämställdhet av Charlotte Jerkelund, Malin Skreding-

Hallgren samt Frida Ohlsson Sandahl.  

§ 28 Hur möter vi framtiden? 
Föredragning av Christer Lindholm kring rapport om 

framtidens sjukvård, utmaningar och utvecklingsområden i den 

somatiska specialistvården.  

§ 29 Medborgarpanel  

Information av Tommy Bernevång-Forsberg, ordförande i 

Allmänpolitska utskottet kring nystart för medborgarpanel. 

§ § 30 

Dnr 

LK11- 

0083 

 

Motion – Hygiensköterskor i förskolan  
I en motion till landstingsfullmäktige från Ann-Kristine 

Göransson, Socialdemokraterna föreslås landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 

hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 

smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-02-28 och 

föreslår att motionen avslås.  
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Vid ärendets behandling yrkar  Ann-Kristine Göransson på 

återremiss med följande motivering:  

Motionssvaret ska kompletteras med synpunkter från 

kommunerna. Motionen tar dessutom upp frågan om 

arbetslinjen när en minskning av infektioner sker på 

förskolorna. Hur detta påverkar samhällsekonomin. 

I svaret på motionen finns inte detta behandlat.  

 

Helena Stålhammar yrkar bifall till landstingsstyrelsens 

förslag. 

 

Inga Jonasson yrkar bifall till förslag om återremiss. 

 

Lena Skaring Thorsén yrkar bifall till landstingsstyrelsens 

förslag och avslag på återremissyrkandet.  

 

Beslut 

På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag så beslutar 

landstingsfullmäktige att motionen återremitteras med 

ovanstående motivering .  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

             Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

§ § 31 

Dnr 

LK11-

0537 

Motion – Placering efter partitillhörighet  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 

Gustafsson, Sverigedemokraterna  

 

att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter 

partitillhörighet i fullmäktigesalen. 

 

Allmänpolitiska utskottet har avgett yttrande.  

 

Landstingsfullmäktiges presidium har efter överläggningar 

med gruppledarna beslutat föreslå landstingsfullmäktige att 

avslå motionen.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anders Gustafsson bifall till 

motionen med instämmande av Kristina Winberg.  

 

Håkan Jansson yrkar bifall till fullmäktiges presidiums förslag.  
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Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

presidiets förslag  

 

att  motionen avslås.  

 

Reservation SD.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktiges presidium  

             Allmänpolitiska utskottet  

             Kansliavdelningen  

§ § 32 Svar på interpellationer och fråga  
Interpellationer och fråga besvaras.  

   § 33 Anmälningsärenden 
Ärenden anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 34 Valärenden 
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 4. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

§ 35 Avslutning  
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 17:20.  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Märta Svärd, MP Samuel Godrén, SD 
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Protokollet är justerat 2012-03-27 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar 

 

 

Anneli Andersson   

 

 


