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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 88-104  

Tid: 2012-09-25, kl 09:00-16:20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 89.  
 

§ 88 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar 

med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat. I samband med mötets öppnande ges information om 

genomförandet av en internationell enkät riktad till 

fullmäktiges ledamöter.  

§ 89 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1.  

§ 90 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Esse Petersson, FP och Bo Kärreskog, S med  

Lena Skaring Thorsén, FP och Magnus Lagerqvist S som 

ersättare.  

§ 91 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen den  

9 oktober, kl 15:30 på Landstingets kansli.  

§ 92 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2.  

 

1. Anna-Carin Magnusson, S – Våra brev skapar oro hos 

patienten. 

2. Desiré Törnqvist, S – Anmälan om barn som far illa.  

3. Inga Jonasson, V – Tystnad om handlingsplan för 

psykiatrin.  

4. Per-Olof Bladh, V – Behandlingsresor till 

Regionsjukhuset i Linköping.  

5. Jonas Magnusson, S – Angående redovisning av 

stämplar för högkostnadsskyddet.  

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde.  
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§ 93 

Dnr 

LJ2012

/1077 

Regionalt trafikförsörjningsprogram   

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska i ett 

trafikförsörjningsprogram bland annat fastställa behov och 

mål för kollektivtrafiken i länet. Programmet skall vid behov 

uppdateras, sannolikt en gång per mandatperiod. 

 

Rune Backlund, Carina Ödebrink, Per-Olof Norlander, 

Anders Pansell, Lena Skaring Thorsén, Märta Svärd, Samuel 

Godrén, Mauno Virta med flera yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag till regionalt 

trafikförsörjningsprogram.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

landstingsstyrelsens förslag samt bifall till fem 

tilläggsyrkanden från Vänsterpartiet avseende resanden, 

tillgänglighet till kultur, resande beteende individanpassad 

service, tillgänglighet för funktionsnedsatta, serviceresor,  

se bilaga 3. 

 

Beslut  

På ordförandens fråga avslås samtliga tilläggsyrkanden från 

Vänsterpartiet.  

 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna föreliggande förslag till Regionalt 

Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län. 

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för egna yrkanden.  

 

Utdrag: Trafikverket 

             Länstrafiken   

§ 94 

Dnr 

LJ2012

/49 

Motion – Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom 

laddning av kort på nätet 

I en motion föreslår Inga Jonasson, V att Länstrafiken ges i 

uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en tjänst som 

gör det möjligt att fylla på de olika typerna av Länstrafikens 

värde/periodkort via internet samt att undersöka vilka 

ytterligare tjänster som bör finnas tillgängliga via 

nätet/webbutik.  
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Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-09-11 och 

föreslår att motionen med de åtgärder som vidtagits är 

besvarad. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

utskottets förslag, tillika bifall till motion. I ovanstående 

yrkande instämmer Anders Gustafsson, SD.  

 

Tommy Bernevång Forsberg och Rune Backlund yrkar bifall 

till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) 

ställs mot Inga Jonassons yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 50 

ledamöter.  

För bifall till Inga Jonasson yrkande (NEJ) röstar 28 

ledamöter.  

Avstår från att rösta gör 1 ledamot.  

Frånvarande är 2 ledamöter. 

Bilaga 4 – Voteringslista 1. 

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet 

              Länstrafiken 

§ 95 

Dnr 

LJ2012 

/875 

Försäljning av fastigheten Riddersberg 1:11 
Föreligger förslag till försäljning av fastigheten Riddersberg 

1:11, där landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att godkänna försäljning av fastigheten Riddersberg 1:11 

enligt köpekontrakt daterat 2012-06-08. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdal avslag med 
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följande motivering: Socialdemokraterna yrkar avslag av 

försäljningen av fastigheten Riddersberg 1:11 med de lågt 

ställda förbehåll som är i köpeavtalet.  

 

Håkan Jansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att godkänna försäljning av fastigheten Riddersberg 1:11 

enligt köpekontrakt daterat 2012-06-08. 

 

Reservation: Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet 

att sälja fastigheten Riddersberg 1:11 med de lågt ställda 

förbehåll som är i köpeavtalet.  

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

             Landstingsfastigheter 

§ 96 

Dnr 

LJ2012

/778 

Revision av stiftelser 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelser för 2011 

för Landstingets stiftelseförvaltning. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-08-21.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att för stiftelser med krav på årsredovisning till länsstyrelsen 

överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 

samt, 

 

att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets 

stiftelseförvaltning till handlingarna. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  
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§ 97 

Dnr 

LK11- 

0543 

Justering av länsvis skattesats 

Landstingsfullmäktige har i juni 2012, § 72 godkänt 

överenskommelsen med länets kommuner om överlåtelse av 

skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende.  

Ett beslut kring justering av länsvis skattesats behöver göras.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-09-25.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att Jönköpings läns landsting, tillsammans med länets 

kommuner hemställer hos Finansdepartementet att de 

länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) 

om kommunal ekonomisk utjämning höjs med 0,34 

procentenheter för kommunerna och sänks med 0,34 

procentenheter för Landstinget.  

 

Utdrag: Finansdepartementet 

              Ekonomiavdelningen  

§ 98 Interpellationer 
Interpellationer besvaras.  

§ 99 Utdelning av Landstingets miljöpris 
Landstingets miljöpris 2012 delas ut till Strålbehandlingen 

vid Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov.  

§ 100 Avtackning  
I samband med dagens sammanträde så uttalar ordföranden 

Landstingets TACK, samt överlämnar gåva och blomma, till  

Björn Jonasson som lämnat sina uppdrag i Landstinget.  

§ 101 FN-konventionen – Mänskliga rättigheter – även för 

personer med funktionsnedsättning 
Information och utbildning i ovanstående rubricerade FN-

konvention av Annika Åkerberg, Juris Humani.  

§ 102 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  
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§ 103 Valärenden 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 5.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

valberedningens förslag.  

 

Utdrag: Berörda  

§ 104 Avslutning 
Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl. 16:20.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M Esse Petersson, FP Bo Kärreskog, S 

 
 

Protokollet är justerat 2012-10-09 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


