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Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 
sjukhus 

Närvarande: Beslutande ledamöter: 
Britt Johansson (M), ordförande 
Marianne Andersson (KD) 
Bo Kärreskog (S) 
Lis Melin (M) §§ 23-26 och §§ 28-31 
Ingvar Björk (M) (ers Arne Ekegren (M))  
Björn Jonasson (KD) §§ 23-26 
Bengt Petersson (C)  
Karl-Magnus Svensson (FP) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Evaggelos Tottas (S) 
Desiré Törnqvist (S) 
Lena Persson (S) 
Jenny Johansson, (S) (ers Stefan Svensson (S)) 
Per-Olof Bladh (V) 
Sven-Evert Gunnarsson (SD) 
 

 Övriga närvarande: 
Lena Lindgren, sekreterare 
Ulf Grahnat, projektledare § 25  

§ 23 

 

 
Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Bo Kärreskog att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. 

§ 24 
 
Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 
tillägg av ärenden: 
- Vårdcentralen i Smålandsstenar 

§ 25 
 
Information om modellområdesarbete ”Psykisk hälsa 
barn och unga” 
Ulf Grahnat inleder med att berätta att av de 70 sökande till 
projektet blev Jönköpings- och Eksjö kommuner uttagna. 
Totalt finns det 14 modellområden i landet. 
 
Bakgrunden till arbetet är bland annat resultatet av den 
folkhälsoundersökning som gjordes 2009. I den kan utläsas 
att många, främst ungdomar skattar sin psykiska hälsa som 
dålig. Ungdomar i gymnasieåldern utgör en majoritet och 
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det är främst flickorna som mår dåligt. Resultatet är lika 
inom alla OECD-länderna, men försämringen är störst i 
Sverige. 
 
Det är främst två omständigheter som bidrar: 
- Hög ungdomsarbetslöshet 
- Mycket stor valfrihet; redan i tidiga år får barn börja välja 
bland annat skola med speciell inriktning o.s.v. 
 
Projektet är ett samarbete mellan landstinget och de båda 
kommunerna där en styrgrupp tagit fram ett mål- och 
samverkansdokument med en handlingsplan. Styrgruppen 
har arbetat tillsammans med lokala ledningsgrupper i Eksjö 
respektive Jönköping. De har även haft olika 
referensgrupper där personer med anknytning till 
verksamheten ingår, representanter från forskning och 
utveckling, elevråd på skolor, föräldragrupper på 
familjecentraler med mera.  
 
Det handlar om att skapa rutiner, eftersom det är oklart, 
vem som gör vad. Landstinget har inte beslutat om vem 
som är första vårdinstans när barn/ungdomar mår dåligt.  
 
En bildpresentation med följande rubriker visas: 
- Psykisk hälsa barn och unga 
- Två miljoner barn 
- Pussel 
- Vad har vi gjort och vad händer nu? 
 
Tillsammans med utskottet går Ulf Grahnat igenom och 
diskuterar mål- och samverkansdokumentet med 
handlingsplan. Stor vikt läggs vid Strategiska 
förbättringsområden och de sex kvalitetsindikatorerna som 
identifierats. 
 
Mer information finns på www.modelljoek.se 
Lästips!  Välfärdslandets gåta. Varför mår barnen inte lika 
bra som de har det? av Carl Lindgren och Frank Lindblad 

§ 26 
 
Flerårsplan 
Flerårsplanen har diskuterats vid två utskottssammanträden. 
Vid sammanträdet 2011-02-09 delade utskottet upp sig i  
två tvärpolitiska grupper för en första diskussion och vid 
sammanträdet 2011-03-03 fortsatte diskussionerna i allians- 
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respektive oppositionspartierna. Diskussion har också förts 
vid gruppmöten före utskottets sammanträden. Med 
kallelsen till dagens sammanträde bifogades förslag från 
allianspartierna, socialdemokraterna och vänsterpartiet som 
diskuterats vid morgonens gruppmöten. 
 
Allianspartierna meddelar att de gör följande tillägg i sitt 
förslag: 
Andra stycket under rubriken Flerårsplan 2013-2014 ska 
ha lydelsen: Landstinget ska svara för en offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård. Grundläggande är att 
verksamheten ska vara patientfokuserad, ha en god 
tillgänglighet med rättvis fördelning av tillgängliga resurser 
och bedrivas kostnadseffektivt. De ekonomiska 
ersättningssystemen ska därför vara utformade på ett sätt 
som bidrar till detta. 
 
Under rubriken Folkhälsa ska avsnittet inledas med: 
Folkhälsoarbetet ska ha en framskjuten plats inom hälso- 
och sjukvården.  
 
Ordförande föreslår att utskottet går igenom förslaget 
avsnitt för avsnitt. Bo Kärreskog ifrågasätter det arbetssättet 
och menar att det är politiskt viktigt att påvisa skillnaderna i 
åsikter. 
Bengt Petersson, Lis Melin med flera anser att det skulle 
vara positivt om utskottet kan lägga fram ett gemensamt 
förslag till flerårsplanyttrande. 
 
Utskottet har följande dokument att ta ställning till:  
- Allianspartiernas förslag med vissa tillägg från 
socialdemokraternas tilläggsyrkanden. 
- Socialdemokraternas tilläggsyrkanden 
- Vänsterpartiets förslag till flerårsplan samt ett dokument 
med partiets tilläggsyrkanden.  
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på allianspartiernas förslag 
mot vänsterpartiets förslag till flerårsplan och finner att 
utskottet bifaller allianspartiernas förslag. 
Därefter blir utskottet överens om att gå igenom förslaget 
avsnitt för avsnitt. 
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Folkhälsa 
Socialdemokraterna yrkar med stöd av vänsterpartiet att 
första stycket i allianspartiernas förslag stryks och ersätts 
med: 
”Den hälsofrämjande delen inom vården bör förstärkas. Det 
är inte bara de livsstilsrelaterade effekterna som ska arbetas 
med. Vi vet att grunden till olika livsstilar ofta ligger i 
uppväxtförhållande, relationer och parbildning. Vi vet 
också att inkomst och möjligheten till arbete är det som 
påverkar vilken livsstil som individen utvecklar. Vi vet 
också att tidig död hos förälder påverkar hälsan på ett 
mycket negativt vis. Landstinget måste därför driva en aktiv 
dialog med övrigt samhällsliv för att uppnå ökad jämnlikhet 
och minskade sociala skillnader för att få en bättre 
folkhälsa.” 
Allianspartierna yrkar avslag till yrkandet. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på allianspartiernas yrkande 
och socialdemokraternas med stöd av vänsterpartiets 
yrkande och finner att utskottet bifaller allianspartiernas 
förslag. 
 
Socialdemokraterna meddelar att de avstår från följande  
tilläggsyrkande: ”Fortsätta utveckla primärvården att bli 
mer förebyggande Hälsocentraler.” 
 
Socialdemokraterna yrkar följande tillägg: 
”Erbjuda alla över 75 år ett hälsosamtal med utgångspunkt 
från hälsokurvan.”  
 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg: 
”En strategi för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
skall tas fram. 
Kultur i vården arbetet ska fortsätta att utvecklas genom 
utbildnings insatser för vårdpersonalen. 
Det är viktigt att uppmärksamma funktionshindrade och 
utsatta barns hälsa. 
Delaktighet och inflytande är grundläggande för demokratin 
och är en viktig del i folkhälsan. Dialogen med 
medborgarna måste fördjupas och utvecklas. ”Lärcafeer” är 
en del som bör användas i hela länet.” 
 
Allianspartierna yrkar avslag till samtliga tilläggsyrkanden 
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från socialdemokraterna och vänsterpartiet. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på allianspartiernas yrkande 
samt socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkanden och 
finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Socialdemokraterna yrkar med stöd av vänsterpartiet: 
”Landstinget ska tillsätta en utredning om hur arbetet ska 
bedrivas så att våld i nära relationer upptäcks tidigt och kan 
behandlas.” 
Allianspartierna yrkar avslag till yrkandet. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på allianspartiernas yrkande 
och socialdemokraternas med stöd av vänsterpartiets 
yrkande och finner att utskottet bifaller allianspartiernas 
yrkande. 
 
Votering begärs med följande voteringsproposition: 
Den som bifaller allianspartiernas yrkande att avslå 
tilläggsyrkandet röstar JA. Den som bifaller 
socialdemokraternas med stöd av vänsterpartiets 
tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
JA röstar följande åtta (8) ledamöter: Britt Johansson, 
Marianne Andersson, Lis Melin, Ingvar Björk, Björn 
Jonasson, Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson och  
Kajsa Carlsson. 
 
NEJ röstar följande sju (7) ledamöter: Bo Kärreskog, 
Evaggelos Tottas, Desiré Törnqvist, Lena Persson, Jenny 
Johansson, Per-Olof Bladh och Sven-Evert Gunnarsson. 
 
Utskottet bifaller således allianspartiernas yrkande.  
 
Bemötande och tillgänglighet 
Socialdemokraterna instämmer i allianspartiernas förslag, 
men har följande tilläggsyrkanden: 
”Fler vårdcentraler ska HBT-certifieras under planperioden. 
Resurser måste tillskapas så att arbetet med att följa 
barnkonventionen säkerställs.” 
Allianspartierna yrkar avslag till socialdemokraternas 
tilläggsyrkanden. 
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Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
”Kunskapen om hedersproblematiken förstärks genom 
utbildning.” 
Allianspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Avsnitten Palliativ vård och Rehabilitering och 
habilitering godkänns enligt allianspartiernas förslag. 
 
Psykiatri 
Utskottet beslutar gemensamt om en redaktionell ändring av 
andra strecksatsen i allianspartiernas förslag till följande 
lydelse: Behovet av kognitiva hjälpmedel för personer med 
psykiska funktionshinder tillgodoses. 
 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
”Satsningar görs på äldres psykiska ohälsa.” 
Allianspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande.  
 
Folktandvården 
Utskottet beslutar gemensamt om en redaktionell ändring av 
den sista strecksatsen i allianspartiernas förslag till följande 
lydelse: Tydligare information ges om möjligheten att boka 
den mobila tandvårdsenheten. 
 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
”Det är av vikt att alla medborgarna i länet har tillgång till 
landstingsdriven Folktandvård, samt att det finns en 
geografisk närhet till Folktandvården.” 
Allianspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
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Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande.  
 
Socialdemokraterna yrkar följande tillägg:  
”Folktandvården ska dimensioneras så att alla som önskar 
tandvård inom Folktandvården ska erbjudas detta.” 
Allianspartierna yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Votering begärs med följande voteringsproposition: 
Den som bifaller allianspartiernas yrkande att avslå 
tilläggsyrkandet röstar JA. Den som bifaller 
Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
JA röstar följande åtta (8) ledamöter: Britt Johansson, 
Marianne Andersson, Lis Melin, Ingvar Björk, Björn 
Jonasson, Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson och  
Kajsa Carlsson. 
 
NEJ röstar följande sju (7) ledamöter: Bo Kärreskog, 
Evaggelos Tottas, Desiré Törnqvist, Lena Persson, Jenny 
Johansson, Per-Olof Bladh och Sven-Evert Gunnarsson. 
 
Utskottet bifaller således allianspartiernas yrkande.  
 
Styrmedel och ekonomi 
Socialdemokraterna yrkar med stöd av vänsterpartiet att 
hela avsnittet stryks.  
Allianspartierna yrkar avslag till socialdemokraternas och 
vänsterpartiets yrkande. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Votering begärs med följande voteringsproposition: 
Den som bifaller allianspartiernas yrkande röstar JA. Den 
som bifaller socialdemokraternas med stöd av 
vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar NEJ. 
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JA röstar följande nio (9) ledamöter: Britt Johansson, 
Marianne Andersson, Lis Melin, Ingvar Björk, Björn 
Jonasson, Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson, Sven-
Evert Gunnarsson och  Kajsa Carlsson. 
 
NEJ röstar följande sex (6) ledamöter: Bo Kärreskog, 
Evaggelos Tottas, Desiré Törnqvist, Lena Persson, Jenny 
Johansson och Per-Olof Bladh. 
 
Utskottet bifaller således allianspartiernas yrkande.  
 
Medicinsk forskning och utveckling 
Avsnittet godkänns enligt allianspartiernas förslag. 
 
Framtidsfrågor 
Utskottet enas om att sista delen av den sjunde strecksatsen 
”…….. inom det tjänsteutrymme som finns” stryks.  
 
Vänsterpartiet yrkar följande tillägg:  
”Landstinget ska utreda möjligheten till att införa ett samlat 
högkostnadsstöd.” 
Allianspartierna yrkar avslag på vänsterpartiets 
tilläggsyrkande. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar att den andra 
strecksatsen ”Införande av vårdpeng och ökning av det fria 
valet i öppenvården” i allianspartiernas förslag stryks. 
Allianspartierna yrkar avslag till socialdemokraternas och 
vänsterpartiets yrkande. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Socialdemokraterna yrkar följande tillägg:  
”Ett arbete inleds under planperioden för att uppnå mer 
jämnställda löner mellan män och kvinnor.” 
Efter en diskussion bifaller utskottet tillägget med följande 
lydelse: Under planperioden uppnå mer jämställda löner 
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mellan män och kvinnor. 
 
Socialdemokraterna yrkar tillägg av ett nytt avsnitt: 
Patientavgifter 
”Låga avgifter är en viktig del i att ge alla länsinnevånare 
rätten till hälso- och sjukvård. 
Därför vill vi att avgiften för att besöka sjuk- och 
distriktssköterska tas bort. 
Under perioden bör prövas en helt avgiftsfri primärvård.” 
 
Allianspartierna yrkar avslag på socialdemokraternas 
tilläggsyrkande. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Votering begärs med följande voteringsproposition: 
Den som bifaller allianspartiernas yrkande att avslå 
tilläggsyrkandet röstar JA. Den som bifaller 
socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
JA röstar följande åtta (8) ledamöter: Britt Johansson, 
Marianne Andersson, Lis Melin, Ingvar Björk, Björn 
Jonasson, Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson och  
Kajsa Carlsson. 
 
NEJ röstar följande sju (7) ledamöter: Bo Kärreskog, 
Evaggelos Tottas, Desiré Törnqvist, Lena Persson, Jenny 
Johansson, Per-Olof Bladh och Sven-Evert Gunnarsson. 
 
Utskottet bifaller således allianspartiernas yrkande.  
 
Vänsterpartiet yrkar tillägg av ett nytt avsnitt:  
Primärvård 
”Vårdcentralerna skall vara förstahandsvalet vid behov av 
hälso och sjukvård. Dom ska bidra med mesta möjliga hälsa 
för invånarna i området, genom att erbjuda förebyggande 
hälsovård, tillgänglighet och rehabilitering av god kvalité i 
samverkan med andra aktörer.  
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård måste lägga större 
vikt vid patientens och medborgarnas levnadsvanor. Att 
arbeta i team och områdes baserat med helhetssyn där 
patienten medverkar aktivt är en prioriterad uppgift. Det 
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skall finnas tillgång till olika yrkeskompetenser som till 
exempel logopeder och dietister. 
Inom primärvården finns behov av mer tillgång till 
psykiatrisk hjälp och rehabilitering. Då behövs förstärkning 
av de psykosociala teamen med arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster. 
Ett nära samarbete mellan apotekare, primärvård och 
patienter bidrar till att identifiera och lösa läkemedels 
relaterade problem. Primärvården ska erbjuda stöd till dom 
som är läkemedelsberoende och arbeta för att minska 
förskrivningen av vanebildande mediciner. 
Inom primärvården bör utökat öppethållande prövas som ett 
led i arbetet med förbättrad tillgänglighet.”  
 
Allianspartierna yrkar avslag på vänsterpartiets 
tilläggsyrkande. 
 
Beslut 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande. 
 
Votering begärs med följande voteringsproposition: 
Den som bifaller allianspartiernas yrkande röstar JA. Den 
som bifaller vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar NEJ. 
 
JA röstar följande nio (9) ledamöter: Britt Johansson, 
Marianne Andersson, Lis Melin, Ingvar Björk, Björn 
Jonasson, Bengt Petersson, Karl-Magnus Svensson, Sven-
Evert Gunnarsson och  Kajsa Carlsson. 
 
NEJ röstar följande sex (6) ledamöter: Bo Kärreskog, 
Evaggelos Tottas, Desiré Törnqvist, Lena Persson, Jenny 
Johansson och Per-Olof Bladh. 
 
Utskottet bifaller således allianspartiernas yrkande.  
 
Reservationer 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig för 
egna avslagna yrkanden och de man instämt i. 
 
Till protokollet biläggs sammanställning av 
allianspartiernas förslag (M, KD, C, FP och MP),  
socialdemokraternas (S) tilläggsyrkanden och 
vänsterpartiets (V) förslag och tilläggsyrkanden.    
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§ 27 Motion: Underlätta för blodgivare (LK10-0425) 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 
Reidar Wångehag, KD landstingsfullmäktige besluta  
 
att landstinget inköper minst en blodgivarbuss för mobil 
blodgivning och att man lägger upp turlistor med 
blodgivningsplatser i hela länet för att underlätta för 
personer som är villiga att lämna blod 
 
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2010-
09-22. Ledamöterna kom då fram till att det ”nya” Hälso- 
och sjukvårdsutskottet får bereda motionen. 
Vid sammanträdet 2011-03-03 anmäldes motionen och 
utskottet diskuterade motionens vidare beredning. Det finns 
pengar avsatta till en buss i årets budget och verksamheten 
planerar för hur den ska utformas och användas. Utskottet 
enades därför om att beredningen av motionen är klar. 
Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande 
med utgångspunkt från utskottets diskussion och 
informationen om Transfusionsmedicin vid sammanträdet 
2011-03-03, § 13. 
Ett förslag till yttrande delades ut till planeringsgruppen vid 
sammanträdet 2011-03-23. Efter en redaktionell korrigering 
samt tillägget att motionen ska vara besvarad, godkändes 
förslaget.  
Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens 
utskottssammanträde. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att avge yttrande i enlighet med 
föreliggande förslag.  

§ 28 
 
Sammanträdesplanering 
För utskottets sammanträden: 
15-16 juni: Studieresa och sammanträde: 
Vid utskottssammanträdet 2011-02-09 fick 
planeringsgruppen i uppdrag att planera för 
tvådagarssammanträdet i juni. Vid planeringsgruppens 
sammanträde 2011-02-16 kom de fram till att utskottet ska 
göra ett studiebesök vid Universitetssjukhuset i Linköping 
(US), samt att US får i uppdrag att planera för besöket. 
Förslaget godkändes av utskottet vid sammanträdet 2011-
03-03 och det bestämdes att planeringsgruppen fortsätter 



 

PROTOKOLL 12(13)

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo §§ 23-31 

 Tid: 2011-04-05, kl. 10:00-15:00 
 

 

  

 

planeringen av studieresan. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-03-23 kom de 
fram till att utskottet ska hyra två ”minibussar” för 
samåkning, 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 
Rum ska bokas på Hotell Ekoxen i Linköping. 
Följande förslag på kvällsaktivitet framfördes: Äventyrs- 
minigolf och besök på Trädgårdsföreningen. 
 
8 september: Ev verksamhetschefen på Samrehab ang. 
beredning av Motion – Sjukgymnaster till den psykiatriska 
vården! (LK11-0037)  
 
18 oktober: Ev besök av Lt revisorer – uppföljning av enkät 
och rapport efter granskningen av utskotten 

§ 29 Konferensrapport 
Britt Johansson och Sven-Evert Gunnarsson har deltagit i 
Canabiskonferens, den 9 mars i Huskvarna. 
 
Rapport från konferensen lämnas. 

§ 30 
 
Landstingets stipendium till elever som går  
omvårdnadsutbildning 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-02-16 frågade 
Bo Kärreskog om reglerna kring det stipendium som 
landstinget delar ut till elever som går 
omvårdnadsutbildningar. Vid planeringsgruppens 
sammanträde 2011-03-23 delade sekreteraren ut:  
- Protokollsutdrag från LF-beslut 2004-03-16, § 11, 
- Allmänpolitiska utskottets yttrande, samt  
- Skrivelse till sjukvårdsdirektörerna.  
Bo Kärreskog föreslog att utskottet för en diskussion om 
reglerna för stipendiet vid utskottets sammanträde den 5 
april.  
Handlingar enligt ovan bifogades kallelsen till dagens 
sammanträde. 
 



 

PROTOKOLL 13(13)

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo §§ 23-31 

 Tid: 2011-04-05, kl. 10:00-15:00 
 

 

  

 

Efter en diskussion enas utskottet om att reglerna kring 
utdelning och eventuellt även stipendiebelopp bör ses över.  
Enligt utskottens reglemente/arbetsordning ska även 
utskotten kunna initiera ärenden till fullmäktige. 
Sekreteraren får i uppdrag att ta reda på vilka rutiner som 
gäller för utskottens initiativrätt.  
 

§ 31 
 
Vårdcentralen i Smålandsstenar 
Utskottet har fått kännedom om att medarbetare på 
vårdcentralen i Smålandsstenar fortfarande har problem 
med allergier med mera. Detta trots ett flertal renoveringar 
och mögelsaneringar av lokalerna, den senaste under 2010. 
Landstinget hyr vårdcentralens lokaler av Gislaveds 
kommun, som äger fastigheten. 
Utskottet vill träffa fastighetschefen för Sydöstra 
fastighetsdistriktet på Landstingsfastigheter vid ett 
extrainsatt sammanträde, förslagsvis eftermiddagen den 10 
maj. De vill då ha information om: 
- Vårdcentralen i Smålandsstenar 
- Vad som är på gång i övrigt (t.ex. Gislaveds vårdcentral) 
- Planerade investeringar 
- Övrigt   

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson Bo Kärreskog 
 

 
 

 
 


