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Plats: Konferensrummet vid matsalen, Värnamo sjukhus 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Britt Johansson (M), ordförande 
Marianne Andersson (KD) 
Bo Kärreskog (S) 
Lis Melin (M)  
Arne Ekegren (M)  
Doris Lidman (KD) (ers Björn Jonasson (KD))  
Inga-Maj Eleholt, (C) §§ 34-38 (ers Bengt 
Petersson (C))  
Karl-Magnus Svensson (FP) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Evaggelos Tottas (S) 
Ingrid Ivarsson (S) (ers Lena Persson (S)) 
Stefan Svensson (S) 
Per-Olof Bladh (V) 
Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

Ej närvarande: Desiré Törnqvist (S) 
 
Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Mikael Nordholm, fastighetschef, § 34   

§ 32 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Karl-Magnus Svensson att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 33 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden: 
- Anmälningsärenden via e-post  

§ 34 Information av Landstingsfastigheter 
Mikael Nordholm inleder med att berätta att han tidigare 
idag har haft ett möte med fastighetschefen i Gislaveds 
kommun, om lokalerna som vårdcentralen i Smålandsstenar 
hyr. Landstinget har ett kontrakt till och med 2014. Huset 
som är byggt på 1990-talet, har under åren varit föremål för 
ett antal ombyggnationer och renoveringar, för att försöka 
komma tillrätta med de fukt- och mögelproblem som finns. 
Under 2010 gjordes en mycket omfattande ombyggnation 
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och vårdcentralen återinvigdes i december. Prover som nu 
tagits visar att det fortfarande är en ohälsosam miljö och att 
det finns mögel kvar. Av de ca 55 personer som har sin 
arbetsplats i huset, är det tre som inte kan vistas i lokalerna 
och det är flera som har problem. 
Personalen har nu meddelat, att de vill ha andra lokaler för 
sin verksamhet. I en skrivelse från företagsläkaren på 
Landstingets Arbetmiljöenhet (AME) får personalen stöd i 
att huset bör utrymmas. 
Ett sammanträde med personalen, landstingsfastigheter och 
fastighetschefen i Gislaveds kommun, är bestämt till den 18 
maj. 
Det finns inga lämpliga lokaler att flytta till direkt, utan en 
tillfällig lösning på problemet kan vara, att så kallade 
paviljonger hyrs. Det kan ta 2-3 månader innan de finns på 
plats och det blir då kommunen som får stå för 
hyreskostnaderna. 
 
Mikael Nordholm säger också att Folktandvårdens lokaler 
är bra och fungerar. Enligt nuvarande planering ska den 
vara kvar i huset. 
  
Han berättar vidare att det planeras för Familjecentraler i 
Värnamo och Gislaved och så småningom även i Gnosjö. 
Lokaler som är möjliga alternativ i Värnamo är f.d. Fälths 
intill Apladalsskolan alternativt Cupolen i centrala 
Värnamo. I Gislaved finns det ännu inga centralt belägna 
lokaler som är lämpliga för verksamheten.  
Preliminärt ska familjecentralerna öppnas under 2013. 
Familjecentralen i Vaggeryd söker en större lokal för sin 
verksamhet. 
 
Mikael Nordholm fortsätter informationen med de 
beslutade projekt som pågår och som ska startas på 
sjukhuset: 
28,4 miljoner kronor investeras i medicinhuset plan 4 som 
snart är klart, samt plan 5 där arbetet påbörjas under hösten 
och ska vara klart 2013. 
39,4 miljoner kronor kommer Samrehab att renoveras och 
byggas om för. Arbetet påbörjas våren 2012 och beräknas 
vara klart hösten 2013. 
7,6 miljoner kronor har investerats i en avfallsterminal. 
Sjukhusets entréhall ska byggas om, för att öka 
tillgängligheten, receptionen ska flyttas och apoteket ska 
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byggas ut. 
Enligt lag skulle arbetet med ”Enkelt avhjälpta hinder” 
inom hela landstinget varit klart 2010. Detta arbete påbörjas 
först nu, med början på sjukhusen för att sedan fortsätta på 
vårdcentralerna. 10 miljoner kronor är avsatt för detta. 
 
Energiprojektet har gått över i fas 2, då styranläggningen 
för ventilationen ska uppgraderas. Arbetet ska vara klart 
under senare delen av 2012. Därefter finns 
grundförutsättningar att spara energi. 

Mikael Nordholm avslutar med att informera om att 
Värnamo badet drivs vidare, tillsammans med kommunen 
samt att Habiliteringens lokaler byggs till för en miljon 
kronor.     

§ 35 Sammanträdesplanering 
15-16 juni: Studieresa till Universitetssjukhuset (US) i 
Linköping. 
Inför resan kommer ett brev att skickas ut till ledamöterna 
med program för studiebesöken på US samt en kallelse till 
utskottssammanträdet.  
 
Samåkning sker i två ”minibussar” enligt följande: 
Buss 1: Bengt Petersson, Lis Melin, Evaggelos Tottas, 
Björn Jonasson, Bo Kärreskog, Lena Persson, Per-Olof 
Bladh och Lena Lindgren. 
 
Buss 2: Arne Ekegren, Desiré Törnqvist, Karl-Magnus 
Svensson, Stefan Svensson, Marianne Andersson, Britt 
Johansson, Kajsa Carlsson och Sven-Evert Gunnarsson. 
 
Övernattning är bokad på Hotel Radisson Blu vid Stortorget 
i Linköping. 
 
8 september: Verksamhetschefen på Samrehab angående 
beredning av Motion – Sjukgymnaster till den psykiatriska 
vården! (LK11-0037).  
 
18 oktober: Ev besök av Landstingets revisorer – 
uppföljning av enkät och rapport efter granskningen av 
utskotten. 
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§ 36 Konferensinbjudan 
- Utvecklingskraft, 18-19 maj i Huskvarna 
Intresserade ledamöter anmäler sig genom sekreteraren 
senast den 13 maj. 
- Barndialogen 10 år, 30 maj i Huskvarna 
Marianne Andersson, Kajsa Carlsson och Lis Melin 
anmäler sig genom sekreteraren. Övriga intresserade 
anmäler sitt intresse till sekreteraren senast den 17 maj. 
- Vem är normal?, 9 juni i Jönköping 
Marianne Andersson och Britt Johansson anmäler sig 
genom sekreteraren. Övriga intresserade anmäler sitt 
intresse till sekreteraren senast den 26 maj.  

§ 37 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna enligt särskild 
förteckning. 

§ 38 Anmälningsärenden via e-post 
Utskottet för en kort diskussion om att  
anmälningsärendena även bör kunna skickas via e-post. 
De enas om att fortsätta med gällande rutin: cirkulation 
under sammanträdet, där den som önskar protokollskopia 
får detta med kallelsen till nästa sammanträde.   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson Karl-Magnus 
Svensson  

 
 

 


