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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 1-16 

Tid: 2014-02-04, kl 09:00-17:00 

Plats: Rosensalen  

Närvarande: Se upprop § 2 

  

§ 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 jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Anders Pansell, KD och Kenth Persson, S med Maria Frisk,  

KD och Lena Persson, S som ersättare. 

§ 4 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen  

den 18 februari, kl 15:30 på Landstingets kansli. 

§ 5 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2: 

 

1. Håkan Sandgren, S – Väntetider inom cancervården 

2. Håkan Sandgren, S – 20 000 000 förlorade skattekronor 

i Landstinget  

3. Mikael Ekvall, V – Angående familjecentral Öster, 

Rosenlund 

4. Annika Hansson, S – Angående nya regler för 

närtrafiken  

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  
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§ 6 Fråga 
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande fråga får framställas, bilaga 3; 

 

1. Inga Jonasson, V – Hur viktig är demokratin på 

landstingsfullmäktige? 

 

Frågan är ställd till landstingsstyrelsens ordförande och 

kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

§ 7 

 

Seminarium om e-hälsa  
Landstingsfullmäktiges ledamöter får under förmiddagen en 

redovisning kring hur framtidens vård och omsorg som helhet 

ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Medarbetare 

från Landstinget ger en redovisning av aktuella e-hälsotjänster 

från vår egen verksamhet. Mats Olsson från Kairos Future ger 

en omvärldsbild kring nuläget och framtiden. 

§ 8 Avtackning 
I samband med ajournering för lunch avtackas Anna-Carin 

Magnusson för sin tid i Landstinget med gåva och blommor.    

§ 9 Information om ACG - Adjusted Clinical Groups 
Information om metod och tillämpning för ACG lämnas av  

Agneta Rönn och Olle Olsson, Sveriges Kommuner och 

Landsting.  

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

§ 11 

Dnr 

LJ2012

/1299 

 

Motion: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om 
kemikaliers inverkan på barn  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet:  

 

att kompetensen inom Landstingets organisation, avseende 

kemikalier, förstärks med sakkunniga inom området,  

 

att utöka barnhälsovårdens uppdrag till att även omfatta 

följande, 

 

att uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och 

samhället när det gäller hälsofarliga kemikalier.  
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Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande.  

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-12-17.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson, Tommy 

Bernevång Forsberg, Mikael Ekvall och Maria Hörnsten bifall 

till landstingsstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar   

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet 

             Folkhälsa och sjukvård 

             Miljöchef, Verksamhetsstöd och service 

§ 12 

Dnr 

LJ2012

/863 

Motion: Satsa på undersköterskorna 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att behovet av utbildnings-, kompetensutvecklings- samt 

övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/skötare i 

Landstinget i Jönköpings län inventeras, 

 

att en genomlysning av framtida yrkesområden och uppgifter 

för undersköterskor/skötare genomförs,  

 

att resultaten av ovanstående insatser redovisas till fullmäktige 

och finns med som underlag för satsningar inom detta område 

vid kommande budgetsprocess.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-01-21.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson, Ann-Kristine 

Göransson och Annika Nordin bifall till motionen.  

 

Urban Blomberg och Kerstin Klasson yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  
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Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag 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 48 

ledamöter.  

För bifall till Inga Jonassons yrkande (NEJ) röstar 25 

ledamöter. 

Frånvarande är 8 ledamöter.  

 

Bilaga 4: Voteringslista 1  

 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionens två första att-satser är besvarade, 

 

att tredje att-satsen avslås. 

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande med 

instämmande av Socialdemokraterna. 

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

             Centrala personalavdelningen 

§ 13 

Dnr 

LJ2013 

/154 

Motion: Hur har jämställdheten påverkats av ”vårdval”?  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att det genomförs och redovisas jämställdhetsanalyser inom 

alla enheter inom vårdvalet, såväl privata som 

landstingsdrivna,  

 

att analyserna skall omfatta ägare, ägarförhållanden, 

medarbetare samt medborgar- och patientperspektivet.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande.  

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-01-21. 
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Vid ärendets behandling yrkar Inga Jonasson bifall till 

motionen.  

 

Per Hansson och Eva Eliasson yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att avslå motionen när det gäller ägandeförhållande och 

medarbetare samt,  

 

att anse motionen besvarad när det gäller medborgar- och 

patientperspektivet.  

  

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet  

              Folkhälsa sjukvård 

§ 14 Anmälningsärenden  

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 15 Valärenden 
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 5.  

  

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

Utdrag: Berörda 

§ 16 Avslutning 

Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 17:00.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg  
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Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande  

Anders Pansell (KD) Kenth Persson (S) 

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


