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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 17-35 

Tid: 2014-03-11, kl 09:00-16:30 

Plats: Rosensalen  

Närvarande: Se upprop § 20 

  

§ 17 Öppnande  
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med 

ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för 

öppnat. 

§ 18 Utdelning av Landstingets vetenskapliga pris 
David Robinsson, överläkare vid urologkliniken, 

Höglandssjukhuset i Eksjö, får Landstingets vetenskapliga pris 

2014.  

Ett hedersomnämnande för studie av självdialyspatienter går 

till Dialysenheten i Värnamo. 

§ 19 Information från Landstingsrevisionen 
Landstingsrevisionens ordförande Doris Johansson redovisar 

granskningsplan för 2014. 

§ 20 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 21 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses 

Kerstin Klasson, MP och Samuel Godrén, SD med  

Ritva Hermansson, MP och Anders Gustafsson, SD som 

ersättare. 

§ 22 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av 

landstingsfullmäktiges protokoll äger rum tisdagen  

den 25 mars, kl 15:30 på Landstingets kansli. 

§ 23 Interpellationer  
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, bilaga 2: 

 

1. Samuel Godrén, SD – Rutiner för personer utan 

tillstånd. 
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2. Inga Jonasson, V – Varför erbjuds inte patienter i 

Jönköpings län möjlighet till självtest vid 

blodförtunnande behandling.  

3. Marcus Eskdahl, S – Helikopter eller fler ambulanser? 

4. Desirée Törnqvist, S – Det nya reglementet för 

färdtjänst.  

5. Mikael Ekvall, V – Den vegetariska kosten på 

Matrosen.  

6. Carina Ödebrink, S – Landstingets ekonomiska 

situation.  

 

Samtliga interpellationer är ställda till landstingsstyrelsens 

ordförande och kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

§ 24 Frågor 
Landstingsfullmäktige medger  

 

att följande frågor får framställas, bilaga 3: 

 

1. Per-Olof Bladh, V – Åtgärder mot en för snäv 

preventivmedels subvention.  

2. Anders Berglund, S – Bidrag till Diabetesföreningen i 

länet.  

3. Marcus Eskdahl, S – Yrkesintroduktionsanställning för 

ungdomar.  

 

Frågorna är ställda till landstingsstyrelsens ordförande och 

kommer att besvaras vid dagens sammanträde.  

§ 25 

Dnr  

LJ2013

/432 

 

Motion: Subventionera TBE-vaccin till barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl 

och Bo Kärreskog, Socialdemokraterna att fullmäktige beslutar  

 

att utreda vilken subvention som kan utgå för att ge barn och 

ungdomar möjlighet till TBE-vaccination.  

 

att utreda om det är möjligt för barn och ungdomar i länet att få 

TBE-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl och Bo 

Kärreskog bifall till motionens första att-sats.  
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Inga Jonasson, Per Svenhall och Patrik Skogward yrkar bifall 

till landstingsstyrelsens förslag.  

 

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 

Marcus Eskdahls yrkande (NEJ). 

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag (JA) röstar 53 

ledamöter.  

För bifall till Marcus Eskdahls yrkande (NEJ) röstar 27 

ledamöter. 

Frånvarande är 1 ledamot.  

 

Bilaga 4: Voteringslista 1  

 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås. 

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 

             Folkhälsa och sjukvård  

§ 26 

Dnr 

LJ2013

/1019 

Motion: Öppen scen på Spira för allmänheten  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Samuel Godrén, 

Sverigedemokraterna  

 

att pröva försök med ”öppen scen” på Spira och utvärdera 

resultatet. 

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Tommy Bernevång Forsberg 

bifall till landstingsstyrelsens förslag.  
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Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad. 

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet 

§ 27 

Dnr 

LJ2012

/726 

Motion: Äldrevårdscentral, en ny organisationsform  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Bernt Svensson, 

Folkpartiet  

 

att Landstinget rekryterar en geriatriker till Jönköpings läns 

landsting för att bygga äldrevårdscentraler – Jönköpings-

modellen för äldres hälso- och sjukvård.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Bernt Svensson och  

Lena Skaring Thorsén bifall till motionen.  

 

Urban Blomberg, Annika Nordin, Inga Jonasson med flera 

yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås. 

 

Reservation Folkpartiet till förmån för eget yrkande. 

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 

§ 28 Redovisning Öppna jämförelser  
Redovisning av hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.  

§ 29 Avtackning 
I samband med ajournering för lunch avtackas Jarl Karlsson 

för sin tid i Landstinget med gåva och blommor.    
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§ 30 

Dnr 

LJ2012

/1811 

Borgensåtagande vid avrop/anskaffning av fordon  
Föreligger förslag till beslut avseende bland annat borgen för 

Transitio AB.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-01-21 och 

föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att hyra 4 st. X11-tåg av Transitio AB.  

 

att teckna erforderlig borgensförbindelse för den finansiering, 

leasing- och lånefinansiering, som Transitio upptagit. Dels för 

dessa 4 st. X11-tåg, dels för Landstinget i Jönköpings läns del 

av 2 st. X11-tåg som reservtåg inom en borgenssumma som 

inte ska överstiga 56,5 mnkr.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen 

§ 31 Information av Allmänpolitiska utskottet 
Tommy Bernevång Forsberg samt Per Hansson informerar om 

Allmänpolitiska utskottets studieresa till Bryssel hösten 2013.  

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

§ 33 Anmälningsärenden  

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 34 Valärenden 

Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 5.  

  

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag.  

Utdrag: Berörda 

§ 35 Avslutning 

Landstingsfullmäktiges sammanträde avslutas kl 16:30.  
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Vid protokollet 

Lena Lindgren  

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande  

Kerstin Klasson (MP) Samuel Godrén (SD) 

 
 

Protokollet är justerat 2014-03-25 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygar: 

 

 

Lena Sandqvist  

 


