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Plats: Konferensrum Habiliteringscentrum, 
Länssjukhuset Ryhov 

Närvarande: Beslutande: 
Urban Blomberg, ordförande (M)  
Eva Lundemo (C) §§ 20-27 
Annika Nordin (S) §§ 20-26 
Magnus Lagerqvist (S) 
Inga Jonasson (V) 
Marie Jonasson (S) ersätter Jonas Magnusson (S)   
Eva Nilsson (M) 
Patrik Skogward (KD)  
Birgitta Sidenvall (FP)  
Håkan Sandgren (S)  
Dahn Åstrand (C) ersätter Sofia Agrell (KD) 
Kristina Winberg (SD) 
Karin Velinder (M) 
Rachel de Basso (S) 
Magnus Berndtzon (MP) 
Ia Andersson ersätter Annika Nordin §§ 27-28 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Monica Berg, verksamhetschef § 27 
Gunilla Rydberg, biträdande verksamhetschef 
habiliteringschef barn samt överläkare § 27 
Cay Nylund, habiliteringschef vuxen § 27 
Anna Fabisch, hörselhabiliteringschef § 27 
Ulf Granath, projektledare § 28 

       

20 Justerare 
Utskottet utser Rachel de Basso att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

21 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns med undantag av 
konferensrapport om Mannens hälsodag,  
9 mars. Håkan Sandgren, skjuts upp till kommande 
sammanträde.  
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22 Flerårsplaneyttrande 
Tre förslag till yttrande över Flerårsplan 2013-2014 finns 
för diskussion, ett från majoriteten (M, KD, C, FP och MP), 
ett från socialdemokraterna och ett från vänsterpartiet. 
Förslagen har behandlats vid morgonens gruppmöten. 
 
Annika Nordin (S) lämnar synpunkter på 
majoritetspartiernas yttrandeförlag och redogör för 
socialdemokraternas förslag till yttrande.  
 
Inga Jonasson (V) lämnar synpunkter på 
majoritetspartiernas yttrandeförlag och redogör för 
vänsterpartiets förslag till yttrande.  
 
Urban Blomberg (M) yrkar bifall till majoritetens förslag.  
 
Annika Nordin (S) yrkar bifall till socialdemokraternas 
förslag.  
 
Inga Jonasson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande. 
 
För att få fram ett motförslag till majoritetspartiernas 
yrkande ställer ordförande proposition på 
socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkanden.  
 
Ordföranden finner att utskottet utsett socialdemokraternas 
yrkande till motförslag.  
 
Ordföranden ställer då proposition på majoritetspartiernas 
yrkande och socialdemokraternas yrkande. Omröstning 
begärs, med följande propositionsordning.  
 
De som bifaller majoritetspartiernas förslag röstar JA. 
De som bifaller socialdemokraternas förslag röstar NEJ. 
 
 
´ 
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JA röstar följande åtta (8) ledamöter:  
Urban Blomberg (M), Eva Lundemo (C),  
Patrik Skogward (KD), Eva Nilsson (M), 
Karin Velinder (M), Magnus Berndtzon (MP),  
Dahn Åstrand (C),  Birgitta Sidenvall (FP) 
 
NEJ röstar följande sju (7) ledamöter:  
Annika Nordin (S), Håkan Sandgren (S), Inga Jonasson (V), 
Magnus Lagerqvist (S), Marie Jonasson (S),  
Rachel de Basso (S), Kristina Winberg (SD) 
 
Utskottet beslutar:  
- att yttra sig i enlighet med majoritetspartiernas förslag.  
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet, och begär att även deras förslag till yttrande 
biläggs till protokollet vilket bifalles.  
 
Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att ta fram 
rutiner tidsplan och arbetssätt för beredning och beslut för 
kommande flerårsplaneyttrande. 
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LK10-
0275 

 

Motion – PSA- tester- informationsinsatser-forskning  
och utveckling 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban 
Persson (M)  
 
- att Socialstyrelsen eller annan information tillställs 
samtliga vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt 
till PSA test, informationsmaterial som skall vara 
tillgängligt för allmänheten.  
 
- att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings 
län om att män har rätt att genomgå ett PSA test.  
 
- att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för 
män åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret 
2011, att bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt.  
 
- att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, 
”projektinvolvering”.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
för yttrande.  
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Sekreteraren återger kontakter med David Robinson, 
resultaten från av den kommande forskningsrapporten av 
nyttan med PSA-test meddelades inte på EAU kongressen i 
Wien.  
 
Sekreteraren har i uppdrag att undersöka hur Region Skåne 
arbetar med information om PSA-tester samt om SKL har  
några synpunkter kring information och screening.  
 
Utskottet diskuterar motionen. Ett motionsyttrande kan 
lämnas ganska snart men beslut om screening är inte 
lämpligt förrän resultaten från den europeiska studien är 
klar och erfarenheterna från Region Skånes 
informationsstudie.  
 
Beredning fortsätter i planeringsgruppen.  
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LK11-
0106 

Motion -  Fördjupa kunskapen om öppenvårds-
psykiatrin  
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, vänsterpartiet  
 
- att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 
granskning av den psykiatriska öppenvården.  
 
- att granskningen även omfattar primärvårdens 
psykosociala team 
 
- att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, 
med förslag på de åtgärder och resurser till 
öppenvårdspsykiatrin som den fördjupade granskningen 
visar att det finns behov av.  
 
Motionen har remitteras till hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping för yttrande och anmäls nu. 
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25 Sammanträdesplanering 
 
Studieresa 3-4 maj 
Västra Götalandsregionen önskemål för program: 
- Drottning Silvias barnsjukhus, barnkirurgi; barnmedicin  
-  information om lärcafé 
- Akutkliniken, vården av äldre.  
- bildhantering, simulering 
- kulturinslag 
 
15 juni 
- öppenvårdsmottagning i psykiatrin, förslagsvis Huskvarna 
- hälsofrämjande trädgård, folkhälsoavdelningen, 
landstingsfastigheter, regional utveckling 
- information från Bräcke diakoni 
 
2 september 
- Studiebesök Gröna rehab, Västragötalandsregionens 
rehabträdgård i anslutning till Göteborgs botaniska trädgård 
med anledning av beredning av motion om hälsofrämjande 
trädgårdar.  
 
 
Beredning fortsätter i planeringsgruppen 
 

26 Konferensrapport 
- Kultur på recept Helsingborg 29 mars, Magnus Berndtson 
 

27 Information habiliteringscentrum  
Monica Berg, verksamhetschef 
Berättar om habiliteringscentrum under följande rubriker: 
- organisation och personalsammansättning 
- uppdrag barnhabiliteringen 
- patientgrupper barnhabilitering 
- uppdrag vuxenhabiliteringen  
- hörselhabiliteringens uppdrag  
- tolktjänstens uppdrag 
- budget 
- utvecklingsarbete 
Se bilaga 1 
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28 Modellområden psykisk hälsa barn och ungdomar 
Projektledare Ulf Granath informerar om arbetet i 
modellområden psykisk hälsa barn och ungdomar, 
handlingsplanen och tidsplan för implementering.  
 
Se bilaga 2 och webbplatsen www.modelljoek.se  
 
 
  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg  Rachel de Basso 

 
 


