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PROTOKOLL 1(14) 

Diarienummer 

 

Landstingsfullmäktige §§ 137-159 

Tid: 2014-11-25--26 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se upprop § 138 dag 1, § 147 dag 2. 
 

§ 137 Öppnande  
Ålderspresident Håkan Sandgren förklarar med ett hälsningstal 

landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§ 138 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 139 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses 

Tomas Erazim, M och Rachel de Basso, S med Lis Melin, M 

och Eva Eliasson, S som ersättare.  

§ 140 Justering  
Ordföranden tillkännager att justering av landstingsfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 9 december, kl 15:30 på 

Landstingets kansli. 

§ 141 

Dnr 

LJ2013 

/767 

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Anna-

Carin Magnusson och Annika Hansson, Socialdemokraterna, 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att Landstinget utvärderar effekterna av primärvårdens 

öppethållande. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-11-18 och 

föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Annika Hansson, Elisabeth Töre, 

Anders Gustafsson med flera bifall till motionen.  

 

Britt Johansson och Lena Skaring Thorsén yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Håkan Jansson yrkar på återremiss till landstingsstyrelsen för 

en ekonomisk bedömning.  

  

 



 

PROTOKOLL 2(14) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 137-159 

Tid: 2014-11-25--26 
 

 

 Sign 

 

Beslut 

På ordförandes fråga bifaller fullmäktige återremiss till 

landstingsstyrelsen för en ekonomisk bedömning.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

§ 142 

Dnr 

LJ2014

/19 

Motion: Automatisera frikort 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  

Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, landstingsfullmäktige 

besluta 

 

att Cosmic ska användas som ett av flera verktyg för att 

effektivt räkna fram frikort för enskilda patienter,  

 

att frikort i form av papperskort på längre sikt ska ersättas med 

digitala lösningar.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-11-18 och 

föreslår att motionens 1:a att-sats avslås samt att motionens  

2:a att-sats bifalles. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Samuel Godrén bifall till 

motionen. 

 

Britt Johansson, Jonas Magnusson och Mikael Ekvall yrkar 

bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar enligt 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs och genomförs med följande 

propositionsordning: 

 

De som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar JA. 

De som bifaller Samuel Godréns förslag röstar NEJ. 

 

JA röstar 72 ledamöter. 

NEJ röstar 9 ledamöter. 

Voteringslista 1, bilaga 2 
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Landstingsfullmäktige §§ 137-159 

Tid: 2014-11-25--26 
 

 

 Sign 

 

Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionens 1:a att-sats avslås samt, 

 

att motionens 2:a att-sats bifalles. 

 

Reservation Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo  

              Folkhälsa och sjukvård 

§ 143 

Dnr 

LJ2014 

/347 

Motion: Gör den internationella kvinnodagen,  

den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Mikael Ekvall och Per-Olof Bladh, Vänsterpartiet  

 

att Region Jönköpings län varje år skall ha flaggdag på 

Internationella kvinnodagen, den 8:e mars.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-11-18 och 

föreslår att motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekvall bifall till 

motionen.  

 

Per Hansson yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

propositionsordning: 

 

De som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar JA. 

De som bifaller Mikael Ekvalls förslag röstar NEJ. 

 

JA röstar 77 ledamöter. 

NEJ röstar 4 ledamöter. 

Voteringslista 2, bilaga 3 
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Landstingsfullmäktige §§ 137-159 
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Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Allmänpolitiska utskottet 

             Kansliavdelningen 

§ 144 

Dnr 

LJ2013

/1602 

Motion: Screening av benskörhet 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Doris Lidman, 

Marianne Andersson och Ragnwald Ahlnér, 

Kristdemokraterna att fullmäktige beslutar  

 

att Landstinget utreder förutsättningarna för en 

försöksverksamhet med screening av benskörhet.   

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-11-18 och 

föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marianne Andersson med 

instämmande av Lena Skaring Thorsén, Ragnwald Ahlnér och 

Maria Frisk bifall till motionen.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

propositionsordning: 

 

De som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar JA. 

De som bifaller Marianne Anderssons med fleras förslag  

röstar NEJ. 

 

JA röstar 62 ledamöter. 

NEJ röstar 17 ledamöter. 

Frånvarande är 2 ledamöter  

Voteringslista 3, bilaga 4. 
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Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med 

landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 

§ 145 

Dnr 

LJ2014

/88 

Budget med verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-

2017 
Landstingsstyrelsen lägger fram förslag till Budget med 

verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-2017 och föreslår 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna föreliggande budget med verksamhetsplan för 

2015 jämte flerårsplan 2016-2017, 

 

att fastställa utdebiteringssatsen för 2015 till 11:26 per 

skattekrona.  

 

Vid gruppledaranföranden yrkar Håkan Jansson bifall till 

landstingsstyrelsens förslag i alla dess delar inklusive 

föreslagen skattesats samt föreliggande tillägg- och 

ändringsyrkande. Instämmer i detta yrkande gör Maria Frisk, 

Rune Backlund och Lena Skaring Thorsén.  

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkanden 

samt bifall till Vänsterpartiets yrkande om ekologiska 

livsmedel. Yrkar även bifall till landstingsstyrelsens förslag till 

budget och skattesats.  

 

Annica Nordqvist yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag 

och samtliga yrkanden från Socialdemokraterna samt 

Vänsterpartiets yrkande om ekologiska livsmedel.  

 

Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas yrkanden 

samt landstingsstyrelsens förslag till budget.  

 

Mikael Ekvall yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden samt 

bifall till landstingsstyrelsens förslag till budget och skattesats. 

Yrkar även bifall till Socialdemokraternas yrkanden avseende 

100-kortet, verksamhetsöversyn, traineejobb samt vårdval 

Medicinsk diagnostik.  
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Sammanträdet ajourneras kl 16:30 och förhandlingarna 

återupptas kl 09:00 den 26 november. 

§ 146 
 
Landstingets kultur- och arbetsstipendier  
Vid kvällens middag på kulturhuset Spira delas Landstingets 

kultur- och arbetsstipendier ut. Kulturstipendiet går till  

Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans. Arbetsstipendiet går till 

Anna Dohrmann och Johan Ohlson.     

§ 147 Upprop - dag 2 
Upprop förrättas där samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare finns redovisade i bilaga 5. 

§ 148 

Dnr 

LJ2014

/88 

Budget med verksamhetsplan 2015 och flerårsplan 2016-

2017 
Landstingsfullmäktige återupptar behandlingen av 

landstingsstyrelsens förslag till Budget med verksamhetsplan 

2015 och flerårsplan 2016-2017.  

 

Under debatten har följande yrkanden tillkommit:  

  

Anne Karlsson yrkar på återremiss vad gäller den del i 

budgeten som berör verksamhetsöversynen.  

 

Lennart Bogren yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag till 

budget och flerårsplan med undantag av del som berör 

verksamhetsöversynen. Yrkar här bifall till 

Socialdemokraternas förslag.  

 

Samtliga partier exklusive Sverigedemokraterna yrkar bifall till 

Vänsterpartiets förslag om ekologiska livsmedel.  

 

I slutdebatten drar Samuel Godrén tillbaka 

Sverigedemokraternas yrkande om återremiss och yrkar istället 

på en tilläggsskrivning i alliansens tillägg- och ändringsyrkande 

vad gäller verksamhetsöversynen.  

 

Mötet ajourneras kl 11:23-11:45 för överläggningar.  

 

Håkan Jansson bifaller Samuel Godréns yrkande om tillägg. 
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Beslut 
Ordföranden fastställer de yrkanden som skriftligt förelagts 

fullmäktige, se bilaga 6 och redovisar även de yrkanden som 

uppkommit under debatten. 

 

Samtliga yrkanden ställs mot landstingsstyrelsens förslag med 

de tilläggs- och ändringsyrkande som gjorts avseende 

verksamhetsöversynen. 

 

Landstingsfullmäktige bifaller yrkande från 

Sverigedemokraterna avseende tillägg gällande 

verksamhetsöversyn.  

 

Landstingsfullmäktige bifaller yrkande från Vänsterpartiet med 

instämmande av övriga partier exklusive Sverigedemokraterna 

lydande:  

Inköp av ekologiska livsmedel skall vara minst 45 % av den 

totala livsmedelskostnaden.  

 

Landstingsfullmäktige bifaller även efter votering följande 

yrkande från Socialdemokraterna med instämmande av 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet lydande:  

Vi vill att det skapas tydligare incitament för flexiblare 

öppettider på vårdcentralerna. Voteringslista 4. 

 

Landstingsfullmäktige beslutar att avslå övriga yrkanden från 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. 

Avslår även Lennart Bogrens yrkande gällande 

verksamhetsöversyn.  

 

Följande yrkanden avslås efter votering, se bilaga 7 med 

samtliga voteringslistor.  

 

 Parti Yrkande 

 V Tag bort begreppet kund ur hela dokumentet och 

ersätt med medborgare/patient. 

Voteringslista:1 

 

 V Hållbar miljöutveckling – ur ett miljöperspektiv 

Begreppet klimatsmart byts genomgående ut mot 

hållbart. 

Voteringslista:2 
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 V Tilläggsyrkande, ny mening, nya punktsatser, första 

stycket:  

 Region Jönköpings län skall aktivt använda 

sig av nationella jämförelsemål i miljöarbetet. 

 

 Region Jönköpings län ska ha som mål att 

närmare 100 % av energianvändningen utgörs 

av miljömärkt el. 

 

 De resurser som frigörs via energibesparingar 

skall användas till att uppnå målet om närmare 

100 % miljömärkt el under planperioden. 

Voteringslista:3 

 

 SD Under rubrik ”Primärvård” ny mening:  

”Förlängda öppettider på vårdcentralerna till kl 19:00 

i Tranås, Gislaved och Vetlanda ”. Förstärkning med 

3,7 miljoner.  

Voteringslista:5 

 

 S 

inst. 

MP, 

V 

Under rubriken ”Tre akutsjukhus” – sammanfattning 

av ändringsyrkande: 

 Vi anser därför att förslaget om 

organisationsförändring dras tillbaka för att 

beredas under kommande år 2015. 

Voteringslista:6 

 

 V Nytt stycke under Rehabilitering: 

Fler medarbetare med funktionsnedsättning i behov 

av särskilt stöd skall anställas i Region Jönköpings 

läns verksamheter. Arbetet med att få fler personer 

med funktionsnedsättning att få ett arbete inom 

regionens verksamheter måste förbättras. Till detta 

avsätts 2 miljoner kronor för 2015. 

Voteringslista:7 

 

 V Nytt stycke under Specialiserad Somatisk vård. 

Psykosocialt stöd 

På Länssjukhuset Ryhov skall en översyn av 

kuratorsorganisationen och det psykosociala stödet 

vid krissituationer genomföras. En försöksverksamhet 

med jourkurator/kurator i beredskap planeras och 

genomförs på akutmottagningen, Ryhov. För detta 
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arbete avsätts 1 miljon kronor. 

Voteringslista:8 

 

 SD Under rubrik ”Allmänpsykiatri” - ny mening:  

”Långsiktigt bör allmänpsykiatrin göras tillgänglig i 

öppenvården för bättre tillgänglighet. För att påbörja 

arbetet avsätts 3,6 miljoner”.  

Voteringslista:9 

 

 V Äldrepsykiatrisk kompetens behöver tillföras vården. 

Ett äldrepsykiatriskt team med tillgång till vårdplatser 

skall utformas. För arbetet med detta avsätts 2 

miljoner kronor. 

Voteringslista:10 

 

 S 

inst. 

MP,V 

Vi vill att den nya regionen tar fram traineejobb – 

arbete med utbildning.  

Voteringslista:11 

 

 S 

Inst. 

MP, 

V 

Vi vill att ett förslag tas fram på ”100-kronors kort” i 

kollektivtrafiken som omfattar ungdomar upp till 25 

år samt äldre över 75 år under 2015.  

För att därefter införas 1:a januari 2016. 

Voteringslista:12 

 

 V Medarbetare 

Tilläggsyrkande under Planeringsförutsättningar: 

Antalet undersköterskor har stadigt minskat år från år, 

vilket bland annat åskådliggörs i stycket nedan. Det är 

hög tid att satsa på undersköterskorna/skötarna och 

erbjuda en utveckling av yrkesrollen och adekvat 

kompetensutveckling. Dessa yrkesgrupper har en 

omistlig roll att spela i den nära omvårdnaden av 

patienterna. Även andra yrkesgrupper som är 

missgynnade avseende kompetensutveckling skall ges 

möjlighet till god kunskapsutveckling. 

För detta ändamål avsätts 1 miljon kronor 

Voteringslista:13 
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 SD Under rubrik ”Likabehandling och 

anställningsvillkor” – ny mening: ”De som vill ska få 

möjlighet att arbeta heltid”.  

Voteringslista:14  

 

 S Yrkande regelböcker Vårdval 

Primärvård/Ögonsjukvård 

Medicinsk diagnostik – ändring 

Vårdenheten ska använda Landstingets laboratorier 

för klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk 

mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi 

och transfusionsmedicin samt Landstingets enheter 

för radiologi. Vårdenheten har kostnadsansvar för 

beställda undersökningar. (Se yrkande från 

Vänsterpartiet nr 17).   

Voteringslista:15 

 V Vårdenheten ska teckna avtal enligt svenskt 

kollektivavtal/kollektivavtalsliknande former. Dessa 

avtal skall gälla vårdenhetens anställda och eventuella 

underleverantörer.  

Voteringslista:16 

 SD Yrkande Patientavgifter i vården 

Sidan 7 - Ny kod för svenska medborgare som vill ha 

språktolk: 

”Språktolk för personer som är svenska medborgare” 

Avgift 300 kr.  

Voteringslista:16 
 

  
Landstingsfullmäktige beslutar således 

 

att godkänna föreliggande budget med verksamhetsplan för 

2015 jämte flerårsplan för åren 2016-2017 samt, 

 

att fastställa utdebiteringssatsen för 2015 till 11:26 per 

skattekrona.  

 

Reservation Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna till förmån för egna yrkanden. 

 

Utdrag: Landstingsdirektören  

             Ekonomiavdelningen  
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§ 149 

LJ2014

/1528 

Revisionens budget för år 2015 

Föreligger hemställan från Landstingets revisorer om 

budgetram för år 2015.  

 

Beslut  

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna en budgetram på 7 140 000 kronor för 

regionrevisionens verksamhet år 2015.  

 

Utdrag: Landstingsrevisionen 

              Ekonomiavdelningen  

§ 150 

Dnr 

LJ2014

/791 

Regional kulturplan för 2015-2017 

Den nu gällande kulturplanen för åren 2012-2014 antogs av 

Landstingsfullmäktige 2011-11-25. Föreligger nu förslag till ny 

kulturplan.   

 

Vid ärendets behandling yrkar Rune Backlund, Carina 

Ödebrink, Lena Skaring Thorsén med flera bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Regional kulturplan för åren 2015-2017. 

 

Utdrag: Statens Kulturråd 

              Regional utveckling 

§ 151 

Dnr 

LJ2014

/1422 

Partistöd – ändring i Kommunallagen  

Föreligger förslag till lokala regler för partistöd med anledning 

av ändring i Kommunallagen.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna regelverk för partistöd. 

 

Utdrag: Landstingets gruppledare  

             Kansliavdelningen 

             Ekonomiavdelningen  



 

PROTOKOLL 12(14) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 137-159 

Tid: 2014-11-25--26 
 

 

 Sign 

 

§ 152 

Dnr 

LJ2014

/1272 

Revisorer 2014-2015 i stiftelser med anknuten förvaltning  

Föreligger hemställan från Landstingets revisorer avseende 

revisorer 2014-2015 i stiftelser med anknuten förvaltning. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att för verksamhetsåren 2014 och 2015 utse Helena Patriksson, 

auktoriserad revisor EY, med Inger Anderson, auktoriserad 

revisor EY som ersättare, som revisor i samtliga stiftelser som 

Landstinget i Jönköpings län förvaltar genom anknuten 

förvaltning.  

 

Utdrag: Landstingsrevisionen  

§ 153 

Dnr 

LJ2014

/1143 

Sammanträdesplan för år 2015 
Föreligger förslag till sammanträdesdagar för 2015. 

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att fastställa förslag till sammanträdesdagar för år 2015. 

 

Utdrag: Kansliavdelningen 

§ 154 

Dnr 

LJ2014

/1480 

Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län  
Föreligger förslag till annonsering av kungörelse för 

regionfullmäktiges sammanträden.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Jeanette Söderström på att 

kungörelsen även förs in i Smålands Dagblad.  

 

Håkan Jansson yrkar bifall till Jeanette Söderströms yrkande.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar  

 

att godkänna föreliggande förslag till annonsering med tillägg 

av Smålands Dagblad.  

 

Utdrag: Kansliavdelningen  



 

PROTOKOLL 13(14) 

      

Landstingsfullmäktige §§ 137-159 

Tid: 2014-11-25--26 
 

 

 Sign 

 

§ 155 

Dnr 

LJ2014

/1469 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner 

Föreligger redovisning över icke slutbehandlade motioner  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisning över icke slutbehandlade motioner. 

 

Utdrag: Kansliavdelningen 

§ 156 

Dnr 

LJ2014

/1445 

Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås 
Föreligger förslag till ombyggnation av rubricerad vårdcentral.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktige beslutar   

 

att för ombyggnad av vårdcentralen i Tranås godkänna en 

maximal investeringsutgift på 5 300 000 kronor.  

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§ 157 Anmälningsärenden  

Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 158 Valärenden 

Val förrättas enligt förslag från valberedningen, bilaga 8. 

§ 159 Avslutning 
Mötet avslutas kl 14:30.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg   
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Justeras   

Håkan Sandgren (S) 

Ålderspresident 

   

Tomas Erazim (M) Rachel de Basso (S) 

 
 

 

 

Protokollet är justerat 2014-12-09 och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

 

Lena Sandqvist  

 


