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Plats: Konferensrummet på CMIV, Universitetssjukhuset 
i Linköping  

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Britt Johansson (M), ordförande 
Marianne Andersson (KD) 
Bo Kärreskog (S) 
Ingvar Björk (M) (ers Lis Melin (M))  
Björn Jonasson (KD)  
Bengt Petersson (C)  
Karl-Magnus Svensson (FP) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Evaggelos Tottas (S) 
Desiré Törnqvist (S) 
Lena Persson (S) 
Stefan Svensson (S) 
Per-Olof Bladh (V) 
Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

Ej närvarande: Arne Ekegren (M) 
 
Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 

§ 39 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Björn Jonasson att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 

§ 40 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden: 
- Medborgarkontakter 

§ 41 Återremiss Motion: Sprututbytesprogram hälsovård för 
en utsatt grupp (LK09-0569)  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Inga Jonasson, V landstingsfullmäktige besluta  
 
att Landstinget i Jönköpings län tar del av de program som 
finns och de som planeras i landsting och regioner i landet, 
 
att med dessa erfarenheter som grund uppdra åt 
landstingsstyrelsen att införa ett sprututbytesprogram för 
injektionsmissbrukare i Jönköpings län i samverkan med 



 

PROTOKOLL 2(4)

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, §§ 39-47 

 Tid: 2011-06-16, kl  10:30-12:10 
 

 

  

 

berörda kommuner.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo lämnade ett 
yttrande 2010-02-24 med förslag att avslå motionen. 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2010-04-27 och 
föreslog landstingsfullmäktige besluta i enlighet med 
utskottets förslag.  
 
Vid sammanträdet med Landstingsfullmäktige 2010-05-11 
fattades beslutet att återremittera motionen med 
motiveringen: 
att ärendet behöver belysas mer utifrån följande perspektiv: 
 
att motionsbehandlingen kompletteras med en undersökning 
om hur frågan om sprututbytesprogram diskuterats inom 
ramen för samarbete mellan socialtjänsterna i länets 
kommuner och Landstingets hälso- och sjukvård,  
 
att de senaste rönen kring sprututbytesprogrammen 
redovisas i behandlingen av motionen 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2010-08-25 
diskuterades den vidare beredningen av motionen. Gruppen 
kom fram till att utskottet ska efterfråga kommunernas 
inställning (första att-satsen) till ett sprututbytesprogram.  
Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett brev som skulle 
skickas till socialnämnderna i de 13 kommunerna inom 
landstinget. Brevet med bilagor skickades 2010-09-23. 
Sekreteraren fick också i uppdrag att enligt den sista  
att-satsen ta fram de senaste rönen kring 
sprututbytesprogrammen. 
 
Med kallelsen till planeringsgruppens sammanträde 2011-
02-16 bifogades: svar från 11 kommuner, utdrag ur 
delbetänkande av Missbruksutredningen, sammandrag –  
N Palmateer, sammanfattning Socialstyrelsens 
Tillsynsrapport av sprututbytesverksamheterna i Lund-
Malmö. Ett sammandrag av ett samtal med en utredare på 
Socialstyrelsen delades också ut. 
Efter en diskussion enades planeringsgruppen om att 
avvakta resultatet av den pågående Missbruksutredningen 
som beräknades vara klar under våren. 
 
Med kallelsen till utskottets sammanträde 2011-03-03 
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bifogades motionen, brevet med bilagor till kommunerna 
samt sammanställningen av kommunernas svar. Vid 
sammanträdet redogjorde också sekreteraren kortfattat för 
samtalet med utredaren på Socialstyrelsen.  
Utskottet diskuterade motionen och den fortsatta 
beredningen. De enades om att avvakta resultatet av den 
pågående Missbruksutredningen. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-05-11 delade 
sekreteraren ut svar från Gnosjö och Sävsjö kommuner, 
samt en artikel ur SvD ”Stockholms stad redo att testa 
sprututbyte”. I slutet av april presenterade regeringens 
utredare Gerhard Larsson sitt slutbetänkande i 
Missbruksutredningen. Avsnitt 5.6 Sprututbytesverksamhet 
i denna delades också ut. 
Planeringsgruppen förde en kort diskussion och kom fram 
till, att de också vill få information om 
substitutionsbehandling av någon sakkunnig inom 
missbruksvården.  
En uppdaterad sammanställning av kommunernas svar samt 
avsnitt 5.6 Sprututbytesverksamhet i 
Missbruksutredningens slutbetänkande bifogades kallelsen 
till dagens utskottssammanträde. 
Utifrån Missbruksutredningen förs nu en diskussion om hur 
utskottet ska se på sprututbytesprogram. Utskottet enas om 
att ett yttrande ska lämnas och ger sekreteraren i uppdrag att 
skriva ett förslag. 

§ 42 Sammanträdesplanering 
8 september: Verksamhetschefen på Samrehab angående 
beredning av Motion – Sjukgymnaster till den psykiatriska 
vården! (LK11-0037).  
 
18 oktober: Ev besök av landstingets revisorer för  
uppföljning av enkät och rapport efter granskningen av 
utskotten, kl 10:00-12:00. 
 
29 november: 
20 december: Ev information från sjukvårdsledningen. 

§ 43 Konferensinbjudan 
Förhandsinformation lämnas om: 
Elmia Äldre 2012, ”Jag vill känna att jag lever”, den 21-22 
mars 2012 i Jönköping. 
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Seminarium om Barnkonventionen, en halvdag den 27 och 
28 september i Värnamo, Nässjö eller Jönköping.  

§ 44 Konferensrapporter 
Kajsa Carlsson och Lena Persson har deltagit i konferensen 
Barndialogen 10 år, den 30 maj i Huskvarna. 
Marianne Andersson och Kajsa Carlsson har deltagit i 
konferensen ”Vem är normal?”, den 9 juni i Jönköping. 
 
Rapport från konferenserna lämnas. 

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

§ 46 Medborgarkontakter 
Kajsa Carlsson tar upp en diskussion om hur utskottet ska 
kunna nå medborgarna. Britt Johansson berättar att hon 
tillsammans med de andra ordförandena för Hälso- och 
sjukvårdsutskotten också diskuterar detta. Förslag som 
lokala pensionärsföreningar nämns. Utskottet anser också 
att det är viktigt att de kan enas om frågor som är 
gemensamma för samtliga partier.  

§ 47 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 12:10.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson Björn Jonasson 
 

 
 

 


