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Diarienummer

Landstingsfullmäktige §§ 36-53
Tid:

2012-04-24 kl. 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

Närvarande:

Se upprop § 37.

§ 36

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

§ 37

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

§ 38

Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Lena Ahnstedt, C och Annika Hansson, S med Helena
Stålhammar, C och Agneta Johansson, S som ersättare.

§ 39

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

§ 40

Interpellationer
Landstingsfullmäktige medger
att följande interpellationer får framställas, bilaga 2.
1. Anna-Carin Magnusson, S – Likabehandling av
länsinvånarna.
2. Inga Jonasson, V – Mansrådgivning – en viktig
verksamhet för hela länet.
Båda interpellationerna är ställda till landstingsstyrelsens
ordförande och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.

§ 41

Fråga
Landstingsfullmäktige medger
att följande fråga får framställas, bilaga 3.
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1. Marcus Eskdahl, S – Förändringar i regelverket för
sjukresor.
Frågan är ställd till landstingsstyrelsens ordförande och
kommer att besvaras vid dagens sammanträde.

Revisionsberättelse för år 2011
§ 42
Landstingets revisorer lägger fram revisionsberättelse för år
Dnr
LJ2012 2011.
/525
Landstingsrevisionens ordförande föredrar revisorernas
berättelse och yrkar bifall till ansvarsfrihet för nedan
rubricerade organ och dess ledamöter samt tillstyrker att
Landstingets årsredovisning för år 2011 godkänns.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar
att landstingsstyrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Håkan Jansson,
Maria Frisk, Anna-Carin Magnusson, Marcus Eskdahl,
Anders Berglund, Agneta Johansson, Rune Backlund, Lena
Skaring Thorsén, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn,
Malin Wengholm, Torbjörn Eriksson, Britt Johansson,
Helena Stålhammar, Esse Petersson, Bo Kärreskog och
Anders Pansell.
att patientnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Ragnwald Ahlnér,
Mari Karlsson, Bertil Nilsson och Kenth Persson.
att Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Eva Lundemo,
Annika Nordin, Magnus Berndtzon, Inga Jonasson, Jonas
Magnusson, Eva Nilsson, Håkan Sandgren, Patrik Skogward,
Karin Velinder, Kristina Winberg, Kerstin Klasson, Staffan
Bäckelid och Rolf Westmar.
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att Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Helena Stålhammar,
Kerstin Robertson, Anders Bengtsson, Birgitta Dovskog,
Samuel Godrén, Tobias Gyllensten, Pernilla Mårtensson,
Malin Olsson, Ann-Katrin Stark, Bernt Svensson, Hans Toll,
Anna-Karin Yngvesson och Torbjörn Laang.
att Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Britt Johansson,
Marianne Andersson, Bo Kärreskog, Per-Olof Bladh, Arne
Ekegren, Sven-Evert Gunnarsson, Björn Jonasson, Lis Melin,
Evaggelos Tottas, Inga-Maj Eleholt, Ingrid Ivarsson, Lena
Persson och Susanne Josefsson.
att Allmänpolitiska utskottet och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Per Hansson, Lena
Ahnstedt, Mikael Ekvall, Eva Eliasson, Annika Hansson,
Maria Hörnsten, Anders Gustafsson, Kerstin Klasson, Erik
Lagärde, Per-Olov Norlander, Urban Persson, Anders
Gustafsson, Rigo Fredriksson och Kristina Winberg.
att Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Håkan Jansson,
Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring Thorsén och
Anna-Carin Magnusson.
Utdrag: Landstingets revisorer
Ekonomiavdelningen

§ 43
Dnr
LK110636

Landstingets årsredovisning för år 2011
Landstingsstyrelsen lägger fram årsredovisning för år 2011
och föreslår landstingsfullmäktige besluta
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att godkänna föreliggande årsredovisning,
att årets resultat 275 miljoner kronor tillförs
landstingskapitalet.
Vid ärendets behandling yrkar Håkan Jansson, Anna-Carin
Magnusson, Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring
Thorsén, Kristina Winberg och Inga Jonasson med flera bifall
till landstingsstyrelsens förslag till beslut.
Martin Hytting vill till protokollet ha antecknat ett tack till
landstingsdirektör, ekonomidirektör, avdelningen för
Folkhälsa och sjukvård samt berörda förvaltningar. Yrkar
även bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag till beslut
att godkänna föreliggande årsredovisning,
att årets resultat 275 miljoner kronor tillförs
landstingskapitalet.
Utdrag: Ekonomiavdelningen

§ 44

Svar på interpellationer och fråga
Interpellationer och fråga besvaras.

§ 45
Dnr
LK110382

Motion – Information och uppföljning vid upprepade
aborter
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Samuel Grodén, Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige
besluta
att den som genomgått en abort erbjuds att sätta in en spiral,
eller erbjuds det preventivmedel som för övrigt passar bäst
under 5 år, utan kostnad.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-04-10 och
föreslår att motionen avslås.
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Vid ärendets behandling yrkar Samuel Godrén bifall till
motionen med instämmande av Kristina Winberg.
Britt Johansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag
till beslut i vilket Malin Wengholm, Björn Jonasson samt
Folke Solheim instämmer.
Lena Skaring Thorsén yrkar på att motionen är bevarad.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
Votering begärs. På ordförandens fråga om vilket av Lena
Skaring Thorséns och Kristina Winbergs yrkanden som ska
vara kontraproposition i huvudvoteringen beslutar
landstingsfullmäktige att Lena Skaring Thorséns förslag ska
vara kontraproposition.
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 67
ledamöter.
För bifall till Lena Skaring Thorséns yrkande (NEJ) röstar 4
ledamöter.
Avstår från att rösta gör 5 ledamöter.
Frånvarande är 5 ledamöter.
Bilaga 4 – Voteringslista 1.
Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag
att motionen avslås.
Reservation SD till förmån för eget yrkande.
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
Folkhälsa och sjukvård

§ 46
Dnr
LK110480

Motion – Ambulanssituationen i Jönköpings län
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna
landstingsfullmäktige besluta
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att Jönköpings läns landsting tillsätter en utredning för att
undersöka hur ambulanserna används i länet avseende
medicinskt motiverade transporter eller ej,
att det i denna utredning också ingår att så undersöka vilka
konsekvenser ett eventuellt införande av en ambulansavgift
skulle medföra.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-04-10 och
föreslår att motionen avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Kristina Winberg bifall till
motionen.
Helena Stålhammar yrkar bifall till landstingsstyrelsens
förslag.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA)
ställs mot Kristina Winbergs yrkande (NEJ).
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 70
ledamöter.
För bifall till Kristina Winbergs yrkande (NEJ) röstar 4
ledamöter.
Avstår från att rösta gör 1 ledamot.
Frånvarande är 6 ledamöter.
Bilaga 4 – Voteringslista 2.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att motionen avslås.
Reservation SD till förmån för eget yrkande.
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Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
Folkhälsa och sjukvård

§ 47
Dnr
LK110501

Motion – Ridterapi – en terapiform inom psykiatrin
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga
Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta
att möjligheten att erbjuda patienter inom psykiatrin djuroch naturbaserad rehabilitering utreds,
att en försöksverksamhet med ridterapi startas i samverkan
mellan psykiatrin och naturbruksgymnasierna i länet,
att försöket utvärderas i samarbete, förslagsvis med
Hälsohögskolan Jönköping.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-04-10 och
föreslår att motionen avslås.
Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till
motionen med instämmande av Maria Leifland.
Helena Stålhammar yrkar bifall till landstingsstyrelsens
förslag om avslag, i vilket Urban Persson och Esse Petersson
instämmer.
Kerstin Klasson, Lena Ahnstedt, Eva Eliasson med flera
yrkar bifall till motionens första att-sats.
Beslut
Landstingsfullmäktige bifaller ordförandens förslag om att
ställa proposition på motionens att-satser mot
landstingsstyrelsens förslag där landstingsfullmäktige i
samtliga att-satser beslutar i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs för samtliga att-satser enligt
följande:
Utfall votering första att-satsen:
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 38
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ledamöter.
För bifall till motionens första att-sats (NEJ) röstar 36
ledamöter.
Avstår från att rösta gör 1 ledamot.
Frånvarande är 6 ledamöter.
Bilaga 4 - Voteringslista 3.
Utfall votering andra att-satsen:
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 69
ledamöter.
För bifall till motionens andra att-sats (NEJ) röstar 5
ledamöter.
Avstår från att rösta gör 1 ledamot.
Frånvarande är 6 ledamöter.
Bilaga 4 - Voteringslista 4.
Utfall votering tredje att-satsen:
För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 67
ledamöter.
För bifall till motionens tredje att-sats (NEJ) röstar 3
ledamöter.
Avstår från att rösta gör 3 ledamöter.
Frånvarande är 6 ledamöter.
Bilaga 4 – Voteringslista 5.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
Reservation S och V till förmån för egna yrkanden.
Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
Folkhälsa och sjukvård

Familjecentral Värnamo – om- och tillbyggnad Värnamo
§ 48
Dnr
Sjukhus
LJ2012 Föreligger förslag till etablering av familjecentral i Värnamo.
/141
Martin Hytting anger jäv och deltar således inte i
behandlingen av ärendet.
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Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-04-10 och
föreslår landstingsfullmäktige besluta
att för etablering av familjecentral i Värnamo genomföra omoch tillbyggnad av hus 25, Värnamo Sjukhus,
att för investeringen anvisa en preliminär ram på 20 miljoner
kronor.
Vid ärendets behandling yrkar Per-Olov Norlander på
återremiss med hänvisning till att alla lokalförslag i
beredningen av ärendet inte har beaktats.
Håkan Jansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag
med instämmande av Esse Petersson och Marcus Eskdahl
med flera.
Beslut
På ordförandes fråga beslutar landstingsfullmäktige att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:
För att avgöra ärendet idag (JA) mot yrkande om återremiss
(NEJ).
För bifall till att ärendet avgörs idag (JA) röstar 69 ledamöter.
För bifall till yrkande om återremiss (NEJ) röstar 2
ledamöter.
Frånvarande är 10 ledamöter.
Bilaga 4 – Voteringslista 6.
Landstingsfullmäktige avslår således yrkandet om återremiss
och beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag
att för etablering av familjecentral i Värnamo genomföra omoch tillbyggnad av hus 25, Värnamo Sjukhus,
att för investeringen anvisa en preliminär ram på 20 miljoner
kronor.
Utdrag: Ekonomiavdelningen

§ 49
Dnr

Fastighetsreglering avseende fastigheten Gislaved
Ölmestad 6:4
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LJ2012 Landstingsfullmäktige beslutade 2010-11-24 att förvärva
fastigheterna Gislaved Ölmestad 6:4 och 6:14 för Värnamo
/324
Naturbruksgymnasiums räkning.
Då behov av bostadshus och ladugård inte föreligger för
naturbruksgymnasiets verksamhet har avtal om
fastighetsreglering träffats.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-04-10 och
föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avtal om fastighetsreglering avseende
fastigheten Gislaved Ölmestad 6:4.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
landstingstyrelsens förslag.
Utdrag: Ekonomiavdelningen
§ 50
Dnr
LJ2012
/301

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i
Jönköpings län
Föreligger förslag till revidering av arkivreglemente för
Landstinget i Jönköpings län.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-04-10 och
föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna revidering av arkivreglemente för Landstinget i
Jönköpings län.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag.
Utdrag: Kansliavdelningen

§ 51

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§ 52

Valärenden
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 5.
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Beslut
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med
valberedningens förslag.
Utdrag: Berörda

§ 53

Avslutning
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl. 17:50.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Hans Rocén, M

Lena Ahnstedt, C

Annika Hansson, S

Protokollet är justerat 2012-05-08 och justeringen är tillkännagiven
på Landstingets anslagstavla samma dag.
Intygar

Lena Sandqvist
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