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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 88-100 
Tid: 2013-11-07, kl 10:00-15:30 

Plats: Vårdcentralen Bra Liv och Folktandvården, 

Mariannelund  

Närvarande: Beslutande: 

Helena Stålhammar (C), ordförande 

Kerstin Robertson (M) 

Mona-Lisa Hagström Svensson (S) 

Malin Olsson (M) §§ 88-98 

Anders Bengtsson (M) 

Carina Bardh (M) §§ 95-100  

Reidar Wångehag (KD) (ers Pernilla Mårtensson 

(KD))  

Anna-Karin Yngvesson (KD)  

Bernt Svensson (FP) 

Annki Stark (S) 

Birgitta Dovskog (S)  

Hans Toll (S)  

Bo Arencrantz (M) (ers Tobias Gyllensten (S))  

Samuel Godrén (SD) 

Ritva Hermanson (MP) 

 

Övriga:  

Barbro Andersson, verksamhetschef § 88 

Anette Olsson, med. ansvarig distriktsläkare § 88 

Marianne Törngren, klinikchef § 99 

Eva Penttinen, tandsköterska § 99 

Lotta Kilebrand, klinikkoordinator § 99 

Natalja Johansson, tandhygienist § 99 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

   

§ 88 Information om Vårdcentralen Bra Liv i Mariannelund 

Barbro Andersson informerar om verksamheten med hjälp 

av en bildpresentation med följande rubriker: 

- Mariannelunds vårdcentral 

- På vårdcentralen arbetar 

- Verksamhetsidé 

- Vi erbjuder 

- Våra kärnvärden 

- Det här står vi för på Mariannelunds vårdcentral 

- KomHem 

- Om oss 
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- Hälsofrämjande vårdcentral 

- Projekt hjärtsvikt 

- Miljöarbete 

- På gång! 

- Mötesarena Bra Liv 

§ 89 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Bernt Svensson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 90 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Sammanträdesplan 2014 

- Flerårsplan 

- Ny Motion – Rätten att se klart! (LJ2013/1522) 

§ 91 Reflektion över information/besök vid föregående 

sammanträde 

Utskottets ledamöter utbyter tankar och synpunkter om 

informationen vid sammanträdet i oktober. 

 

Planeringsgruppen rapporterar från sitt besök hos 

sjukhuskyrkan vid sammanträdet 2013-10-23. 

§ 92 
 
Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

11 december: Barn- och ungdomspsykiatrin i Nässjö. 

Eventuellt kommer sammanträdet att avslutas med en 

gemensam jullunch. 

 

För planeringsgruppen planeras: 

20 november: Information om Bårhuset. 

§ 93 
 
Sammanträdesplan 2014 
Utskottets ledamöter framför önskemål om att torsdagar 

alternativt tisdagar ska vara sammanträdesdagar under 2014. 

Planeringsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag. 

 

Ett två-dagars sammanträde ska planeras till februari/mars 



 

PROTOKOLL 3(4) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 88-100 
Tid: 2013-11-07, kl 10:00-15:30 
 

 

 Sign 

 

med ett eventuellt studiebesök i Uppsala. Ett studiebesök till 

Linköping ska också planeras in.  

§ 94 
 
Flerårsplan 
Efter en kort diskussion kommer utskottet fram till att ett 

förslag till flerårsplan ska lämnas även 2014. 

§ 95 Konferensrapporter 

Malin Olsson, Ritva Hermansson och Helena Stålhammar 

har deltagit i ”Tillsammans för en Jämlik hälsa”, den 24 

oktober i Huskvarna. 

Helena Stålhammar och Malin Olsson har deltagit i 

Seniordialogen ”Ett Gott Liv Hela Livet!, den 6 november i 

Huskvarna. 

 

Rapport från konferenserna lämnas. 

 

Helena Stålhammar, Samuel Godrén, Kerstin Robertson, 

Ritva Hermansson och Malin Olsson rapporterar från 

utbildningen ”Medborgardialog som en del i styr- och 

ledningsprocesser”, den 31 oktober i Jönköping. 

§ 96 Konferensinbjudningar 

- Höglandets psykiatrivecka ”Ge hopp – ett val för livet!”, 

11-15 november. Intresserad ledamot anmäler sig själv och 

meddelar sekreteraren. 

- ”Seminarium om barns miljö och hälsa”, 21 november i 

Huskvarna. 

- ”Landstingets miljödag”, 3 december i Jönköping. 

- ”En dag om föräldrastöd”, 4 december i Huskvarna. 

Intresserade ledamöter anmäler sig till konferenserna genom 

sekreteraren. 

§ 97 
 
Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 98 

Dnr 

LJ2013 

Ny Motion - Rätten att se klart! 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 
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/1522 landstingsfullmäktige besluta 

 

att en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för barn 

och unga genomförs snarast med inriktningen  

att bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och unga 

mellan 11-19 år. 
 
Motionen anmäls nu för utskottet. 

Efter en kort diskussion får planeringsgruppen i uppdrag att 

skriva till medicinsk programgrupp (MPG) ögon för att 

inhämta deras syn på motionen.  

Den tidigare motionen i frågan (Höj glasögonbidraget för 

barnens bästa, LK10-0305) ska också tas fram.   

§ 99 
 
Information om Folktandvården i Mariannelund 
Marianne Törngren med medarbetare informerar om 

verksamheten vid kliniken och svarar på utskottets frågor. 

§ 100 
 
Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:30.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Bernt Svensson  

 
 


