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Plats: Konferensrum Lutan, Dialyspaviljongen, 
Skulpturparken Homo Hortus, Länssjukhuset 
Ryhov 

Närvarande: Beslutande: 
Urban Blomberg, ordförande (M)  
Eva Lundemo (C)  
Annika Nordin (S)  
Magnus Lagerqvist (S) §§ 45-47 
Inga Jonasson (V) 
Jonas Magnusson (S)   
Eva Nilsson (M) 
Patrik Skogward (KD)  
Håkan Sandgren (S)  
Staffan Bäckelid  (KD) ersätter Sofia Agrell (KD) 
§§ 45-47 
Kristina Winberg (SD) 
Karin Velinder (M) 
Rachel de Basso (S) 
Magnus Berndtzon (MP) §§ 47-53 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Anette Abrahamsson  
Britt-Marie Banck 
Eva Landin  
Nicklas Frick 
Signe Axelsson  

       

45 Information och studiebesök dialyspaviljongen 
Enhetschef Anette Abrahamsson, och sektionschef Britt-
Marie Banck berättar och visar verksamheten i 
dialyspaviljongen. Se bilaga 1.  

46 Studiebesök skulpturparken Homo Hortus  
Hemslöjdskonsulenterna Eva Landén och Nicklas Flinck 
visar och berättar om skulpturparken Homo Hortus som 
utskottet besöker med anledning av pågående 
motionsberedning.  
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47 Justerare 
Utskottet utser Jonas Magnusson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

48 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns med tillägg av en 
konferensinbjudan och återrapport på förfrågan om avtal för 
vård och rehabilitering på speciella anläggningar.  

49 

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.  
 
På utskottets sammanträde den 16 juni medverkade Therese 
Boberg enhetschef, Joakim Alveglim, psykolog, Kerstin 
Kedvall kurator, Helena Larsson sjuksköterska, Elina Sten 
sjukgymnast samt Johan Björk verksamhetschef 
psykiatriska kliniken för att  berätta om Huskvarna 
öppenvårdsmottagning och för den specialiserade 
psykiatriska öppenvården.   
 
Signe Axelsson medverkar vid dagens möte för att berätta 
om hur man arbetar med öppenvårdspsykiatrin i 
utvecklingsplanen för psykiatrin.  
 
Se bilaga 2 
 
Utskottet diskuterar beredningen av motionen. Sekreteraren 
får i uppdrag att undersöka om det finns positiva exempel 
på samverkan mellan öppenvård och slutenvård i 
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närliggande landsting. Hur fungerar samverkan med 
Jönköpings kommun? En annan fråga som kommer upp i 
diskussionen är hur omfattande utskottets studier av 
situationen inom öppenvårdspsykiatrin bör vara med 
hänsyn till motionsberedningen.  
 
Beredningen fortsätter i planeringsgruppen.  

50 

LK10-
0503 

Motion- Hälsofrämjande  och läkande trädgård 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson 
Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar: 
 
- att en plan tas fram, med förlag på åtgärder och behov, i 
syfte att tillskapa och utveckla läkande och 
hälsobefrämjande trädgårdar på alla länets sjukhus.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet  
Jönköping för yttrande.  
 
Vid sammanträdet den 16 juni deltog Paula Bergman och 
Birgitta Ekeberg Folkhälsoavdelningen för att berätta om 
forskning  kring natur, grön rehabilitering och 
hälsofrämjande trädgårdar.  
 
Utskottet gjorde ett studiebesök till Gröna Rehab i 
Göteborg den 2 september. Gröna Rehab vänder sig till 
anställda i Västra Götalandsregionen som har eller är i 
riskzonen för en stressrelaterad sjukdom. Verksamheten 
kombinerar etablerade metoder inom sjukgymnastik, 
arbetsterapi, och terapeutiska samtal med forskningsbaserad 
kunskap om trädgårdens och naturens förmåga att till 
återhämtning och stressreduktion. Verksamheten skiljer sig 
väsentligt från den som beskrivs i motionen. Under 
förmiddagen har utskottet besökt den skulpturpark som 
finns på sjukhusområdet.  
 
Utskottet föreslår att landstingsfastigheter bjuds in till 
utskottet för att redogöra för möjligheterna och kostnaderna 
för att anlägga trädgårdar. Sekreteraren får i uppdrag att ta 
fram material från centermotionen från 2001, 
interpellationer med mera, vad har hänt längs vägen? 
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Sekreteraren får också i uppdrag att ta reda på hur man 
arbetar med trädgårdar och utemiljöer i Landstinget i 
Örebro.  

51 Sammanträdesplanering 
 
18 oktober 
Futurum och Hälsohögskolan, Landstingsrevisionen   
Landstingsfastigheter om hälsofrämjande trädgårdar 
 
6 december 
Sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath, chefen för 
vårdcentralerna Bra Liv, Bräcke diakoni, 
 

52 Konferensinbjudningar  
 
- Etikforum Barn som far illa, 29 september kl 13.30, Aulan 
Ryhov. Intresserade anmäler sig till sekreteraren.  
 
 
- Dagens medicins psykiatridag, 21 september 2011. 
Planeringsgruppen beslutar att två ledamöter från utskottet 
får möjlighet att delta. Anmälan till sekreterare så snart som 
möjligt  
 
 
- Offentligt möter privat på framtidens marknad, 28 
september, 2 ledamöter erbjuds delta, anmälan till 
sekreterare. (Konferensen är tyvärr inställd) 
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53 Övriga frågor 
Sekreteraren redogör för uppgifter om de avtal som 
landstinget har med vård- och rehabiliteringsanläggningar 
utanför länet.    

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg  Jonas Magnusson  

 
 


