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Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping   
§§ 52-62 
Tid: 2013-12-05 10:00-15:30 

Plats: Konferensrum hus D9 Ryhov, Stora 

Konferensrummet hus A1/A2 

Närvarande: Beslutande:  

Urban Blomberg, ordförande 

Eva Lundemo (C) 

Annika Nordin (S) 

Magnus Lagerqvist (S)  

Inga Jonasson (V)  

Jonas Magnusson (S) §§ 53-61 

Rachel de Basso (S) 

Magnus Berndtzon (MP) 

Karin Velinder (M) 

Eva Nilsson (M) 

Maria Lundblom-Bäckström (KD)  

Patrik Skogward (KD) 

Per Svenhall (SD) 

Stig-Arne Tengmer (FP) §§ 53-55 

Johanna Gustavsson (S) 

 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Marit Gustafsson, verksamhetschef Barn och 

ungdomspsykiatriska kliniken § 52 

Elisabeth Land, vårdenhetschef för länsenheten för 

anorexi § 52 

Johan Björk, verksamhetschef psykiatriska kliniken 

§ 55 

Christina Edekling bitr. verksamhetschef 

psykiatriska kliniken § 55 

Karin Skoog, verksamhetsutvecklare psykiatriska 

kliniken § 55 

 

  

§52 Studiebesök Barn och ungdomspsykiatriska kliniken 

Verksamhetschef Marit Gustafsson och Elisabeth Land, 

vårdenhetschef för länsenheten för anorexi berättar om 

verksamheten under rubrikerna: vision, övergripande uppdrag 

och arbetssätt, personal, samverkan, glädjeämnen och 

orosmoln. Se bilaga 1 
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§53 Val av justerare: 
Utskottet utser Magnus Lagerqvist att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden.  

§54 Dagordning 

Dagordningen fastställs med tillägg av diskussionspunkt samt 

återrapportering från studieresa.  

§55 Studiebesök Psykiatriska kliniken 
Verksamhetschef Johan Björk, bitr. verksamhetschef Christina 

Edekling, och verksamhetsutvecklare Karin Skoog berättar om 

verksamheten under rubrikerna: organisation, ledningsplan, 

länsfunktioner, tidig bedömning/ diagnosticering, psykiatrins 

hus, förväntade samordningsvinster, samverkan, utmaningar 

mm. Se bilaga 2 

§56 
 
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 – Jönköpingsmodellen 

för äldres hälso- och sjukvård. 

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

Hälso- och sjukvårdsutskottet har berett motionen och lämnade 

yttrande den 4 december 2012.  Fullmäktige beslutade om 

återremiss. Landstingsstyrelsen återremitterade motionen till 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping den 7 maj för 

inhämtande av synpunkter från länspensionärsrådet. 

Planeringsgruppen har lämnat motionen och utskottets yttrande 

till länspensionärsrådet för yttrande. Utskottets yttrande har 

kompletterats med länspensionärsrådets synpunkter.  

Beslut 

Utskottet beslutar att yttra sig i enlighet med kompletterat 

förslag och föreslår  

- att motionen avslås. 
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§57 
LJ2013

/432 

Motion: Subventionera TBE-vaccinering för barn 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Markus Eskdahl 

(S) och Bo Kärreskog (S) att fullmäktige beslutar:  

 

- att utreda vilken subvention som ska 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.  

 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Utskottet har fått information av Anna Henningson, läkare som 

forskat på smittspridning genom fästingar och 

infektionsklinikens verksamhetschef Johan Darelid.  De 

berättade bland annat om spridning i länet samt om symptom 

och konsekvenser av TBE, med fokus på barn. Utskottet har 

även tagit del av en hälsoekonomisk analys av ett eventuellt 

införande av TBE-vaccinering i Landstinget Sörmland. 

Information har även lämnats från smittskyddsläkare Peter 

Iveroth, angående regler för eventuella förändringar av det 

allmänna nationella vaccinationsprogrammet. 

Barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin har informerat om 

barnhälsovårdens uppdrag för vaccinationer.  

 

På uppdrag av planeringsgruppen har yttrandeförslaget 

kompletterats med uppgifter om antalet barn i riskområden, 

vaccination mot hepatit B, barnhälsovårdens uppdrag för 

vaccinationer och att Landstinget noga bör följa och informera 

om utvecklingen av TBE- spridning i länet.  

 

Annika Nordin (S) yrkar bifall till första att-satsen och avslag 

till andra att-satsen, Urban Blomberg (M) yrkar för att 

motionen ska avslås.  

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

utskottet beslutat att avslå motionen.  
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Omröstning begärs och genomförs med följande 

förslagsordning. 

 

De som röstar för avslag av motionen röstar JA 

De som röstar bifall för motionens första att-sats och avslag för 

den andra röstar NEJ. 

 

JA röstar följande nio (9) ledamöter Karin Velinder (M), Eva 

Nilsson (M), Patrik Svenhall (SD), Inga Jonasson (V), Magnus 

Berndtzon (MP), Maria Lundblom-Bäckström (KD), Patrik 

Skogward (KD), Eva Lundemo (C), Urban Blomberg (M).  

 

NEJ röstar följande fem (5) ledamöter Rachel de Basso (S), 

Jonas Magnusson (S), Magnus Lagerqvist (S), Johanna 

Gustafsson (S), Annika Nordin (S). 

 

Beslut  

Utskotet beslutar att yttra sig i enlighet i med förslag och 

föreslår  

 

- att motionen avslås 

§58 
LJ2013

/1323 

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, 

Moderaterna att fullmäktige beslutar: 

 

- att Landstinget tillskriver Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket att läkemedlet Cialis bör ingå i 

läkemedelsförmånen. 

 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäls nu. 

§59 Sammanträdesplanering  
Utskottet beslutar att sammanträda på följande datum under 

2014: 

 

23 januari 

26 februari 

1 april 

12-13 maj, studieresa 

11 juni 

23 september 
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23 oktober  

10 december 

 

Utskottet diskuterar även förslaget till arbetsplan och 

kompletteringar görs avseende studiebesök och studieresa.  

§60 Ekonomi 
Utskottets ekonomi anmäls och läggs till handlingarna., 

§61 Konferensrapporter 

Konferensrapporter lämnas för: 

Swedage 2013 Leva längre - må bättre, 17 oktober Jönköping.  

Utbildning medborgardialog, 31 oktober Jönköping 

Prioriteringskonferensen 2013, 21-22 oktober, Gävle 

Tillsammans för en jämlik hälsa, 24 oktober, Jönköping 

§62 Övriga frågor 

Rachel de Basso och Annika Nordin lyfter hur utskottets 

beredning av motionen om Specialisttjänster för sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter framställts i fullmäktige. Diskussion om 

beredningen bör föras i utskottet i första hand.  

 

Utskottet rapporterar från studieresan till Västra Götalands 

Regionen för de ledamöter som inte deltog. 

  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Magnus Lagerqvist  

 
 


