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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 105-121  

Tid: 2012-10-30, kl 09:00-16:55 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 106.  
 

§ 105 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar 

med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat.  

§ 106 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1.  

§ 107 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Pernilla Mårtensson, KD och Mikael Ekvall, V med Anders 

Pansell, KD och Per-Olof Bladh, V som ersättare.  

§ 108 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen den  

13 november, kl 15:30 på Landstingets kansli.  

§ 109 Interpellationer  

Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2.  

 

1. Maria Hörnsten och Carina Ödebrink, S – 

Neuropsykiatrin i Jönköpings län. 

2. Anna-Carin Magnusson – Angående kvalitetsbrister 

inom Familjeläkarna.  

3. Marcus Eskdahl – Samverkan mellan de tre 

akutsjukhusen.  

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde.  

§ 110 

Dnr 

LJ2012

/616 

Delårsrapport 2 – 2012 
Landstingsstyrelsen lägger fram delårsrapport 2:2012 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta  
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att delårsrapport 2 för år 2012 godkänns. 

 

Håkan Jansson, Maria Frisk, Rune Backlund, Lena Skaring 

Thorsén, Märta Svärd, Samuel Godrén och Inga Jonasson  

m fl yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag om att 

delårsrapport 2 för år 2012 godkänns. 

 

Ordföranden godkänner att Anna-Carin Magnusson och 

Marcus Eskdahl till protokollet får antecknat följande:  

Socialdemokraterna meddelar att gällande de s k AFA-

medlen som tillförs Landstinget hade vi önskat en politisk 

behandling av hur dessa ska användas.  

 

Revisionens ordförande Doris Johansson ger landstings-

revisionens bedömning av delårsrapport 2.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att delårsrapport 2 för år 2012 godkänns. 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 111 Regionbildningskommittén - information 
Information av Ulf Fransson, processledare kring arbetet med 

regionbildning.  

§ 112 Landstinget i Jönköpings län – med barnen i fokus? 
Information av Linda Frank, projektledare för ”Barn som 

anhöriga”.  

§ 113 Avtackning  
I samband med dagens sammanträde uttalar ordföranden 

Landstingets TACK, samt överlämnar gåva och blomma, till  

Kristina Winberg som lämnat sina uppdrag i Landstinget. 

§ 114 Betala för sjukdom eller investera i hälsa – en fråga om 
politisk viljeinriktning  
Föredragning av Lars Rydén, senior professor.  

§ 115 Interpellationer 
Interpellationer besvaras.  
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§ 116 

Dnr 

LJ2012

/1311 

Arbetsordning för landstingsfullmäktige – förslag till 

ändring 
Föreligger förslag om tillägg i arbetsordningen avseende en 

reglering av utskottens möjligheter till studieresor utomlands 

till en gång per mandatperiod.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att fastställa tillägg i arbetsordningen som reglerar utskottens 

möjlighet till studieresor utomlands till en gång per 

mandatperiod.  

Utdrag: Berörda  

§ 117 

Dnr 

LJ2012

/1312 

Arvodesregler för förtroendevalda – förslag till ändring  
Föreligger förslag till ändring av arvoden till gruppledarna 

för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna så 

att dessa når upp till den 40 % spärr som krävs för att få ta del 

av aktuella pensions- och försäkringsförmåner som finns i 

Landstinget för förtroendevalda.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Kristdemokraterna genom 

Anna-Karin Yngvesson avslag på ändring av 

arvodesreglerna.  

 

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 Anna-Karin Yngvessons yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 67 

ledamöter.  

För bifall till Anna-Karin Yngvessons yrkande (NEJ) röstar 8 

ledamöter.  

Avstår från att rösta gör 4 ledamöter.  

Frånvarande är 2 ledamöter. 

Bilaga 3 – Voteringslista 1. 

 



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 105-121  

Tid: 2012-10-30, kl 09:00-16:55 
 

 

 Sign 

 

Landstingsfullmäktige beslutar således  

 

att fastställa föreslagen ändring av arvoden för 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att 

gälla från och med 2013-01-01.  

 

Utdrag: Kansliavdelningen  

              Personalavdelningen 

§ 118 

LJ2012 

/1313 

Sammanträdesplan för 2013 
Föreligger förslag till sammanträdesplan för år 2013. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige fastställer följande 

sammanträdesdagar för år 2013 

 

 5 februari 

 12 mars 

 23 april 

 18-19 juni 

 24 september 

 29 oktober 

 26-27 november  

Utdrag: Berörda 

§ 119 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§ 120 Valärenden 
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 4.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

valberedningens förslag.  

 

Utdrag: Berörda  

§ 121 Avslutning 

Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl. 16:55.   
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Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Pernilla Mårtensson, 

KD  

Mikael Ekvall, V 

 
 

Protokollet är justerat 2012-11-13 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist  

 
 


