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Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

Närvarande: Beslutande:  

Britt Johansson (M) ordförande 

Maritha Bengtsson (KD) (ers Marianne Andersson 

(KD))  

Bo Kärreskog (S)  

Ingvar Björk (M) (ers Lis Melin (M))  

Arne Ekegren (M) 

Björn Jonasson (KD)  

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Bengt Petersson (C) 

Evaggelos Tottas (S) 

Desiré Törnqvist (S) §§ 8-10           

Susanne Josefsson (S) (ers Desiré Törnqvist (S) 

§§ 11-19)  

Lena Persson (S)  

Mauno Virta (V) (ers Stefan Svensson (S))  

Per-Olof Bladh (V) 

Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga närvarande:  

Lena Lindgren, sekreterare 

Helena Östblom, vårdenhetschef § 10 

Susanne Josefsson, ersättare (S) § 10 

       

§ 8 Val av protokolljusterare 
Utskottet utser Per-Olof Bladh att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 9 Fastställande av dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Ekonomi 
- Årsredovisning 2011 

§ 10 Information om Ambulansverksamheten inom 
Värnamo sjukvårdsområde 
Helena Östblom informerar om ambulansverksamheten 
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inom Värnamo sjukvårdsområde och i länet, med hjälp av 

ett bildspel med följande rubriker: 

- Ambulanssjukvården i länet 

- Akutbilen 

- Ambulansens organisation 

- Antal uppdrag 2004-2011 

- Antal passningar 

- Utryckningstider 

- Hur fungerar samarbetet med SOS-Alarm? 

- Tidningsartiklarna om personalresor 

- Vad gäller för Vaggerydsambulansen 

- Utnyttjandet av Vaggerydsambulansen 

- Antal passningar – Vaggeryd 

- Körtidsanalys 

- Saker som vi är glada och stolta över 

 

Funderingar kring alkolås i samtliga landstingets bilar 

inklusive ambulanser framförs. 

 

Informationen avslutas med ett besök i ambulanshallens 

lokaler i anslutning till akutmottagningen samt 

demonstration av en ambulans. 

§ 11 Motion – Information och uppföljning vid upprepade 

aborter (LK11-0382) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Samuel Godrén, Sverigedemokraterna 

landstingsfullmäktige besluta  
 

- att den som genomgått en abort erbjuds att sätta in en 

spiral eller erbjuds det preventivmedel som för övrigt passar 

bäst under 5 år, utan kostnad, 
 

- att den skriftliga informationen till kvinnan som ska 

genomgå en abort även ska innehålla information om vem 

man kan kontakta om man vill adoptera bort barnet, eller 

vill veta mer om adoption. 
 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen vid 

sammanträdet 2011-08-24 och för utskottet 2011-09-08. 

Efter en diskussion kom utskottet fram till att 

verksamhetschefen för kvinnokliniken ska bjudas in till ett 

utskottssammanträde. 
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Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28 fördes en 

diskussion om avsnittet om oönskade graviditeter i 

”Uppföljning år 2010, Handlingsplan för sexuell hälsa – 

med inriktning på ungdomar och unga vuxna”.  
 

Vid utskottets sammanträde 2011-10-18 medverkade  

verksamhetschefen för kvinnokliniken med information. 

Därefter diskuterade utskottet motionens vidare beredning. 

De kom fram till att den utredare som arbetat med 

landstingets handlingsplan för sexuell hälsa, ska bjudas in 

till ett sammanträde.  
 

Efter en diskussion vid planeringsgruppens sammanträde 

2011-11-09 enades gruppen om att motionen också ska 

lämnas till Medicinsk programgrupp, kvinnohälsa och 

kvinnosjukvård för att få svar på följande frågeställningar: 

1) Deras syn på de två att-satserna. 

2) Hur fungerar det idag i de tre sjukvårdsområdena? 

3) Finns det planer på förändringar? 

4 a) Vad erbjuds kvinnan för preventivmedel? 

4 b) När görs det? 

5) Vad gäller för adoption, nationella/lokala regler? 

6) En förklaring av abortstatistiken 2010, i bilaga 

 – skillnaden mellan de olika sjukvårdsområdena i 

förhållande till befolkningsmängden. 
 

Svaret på frågorna från Medicinsk programgrupp, 

kvinnohälsa och kvinnosjukvård, samt den skriftliga 

information som lämnas till patienter som ska genomgå en 

abort, bifogades kallelsen till utskottssammanträdet 2011-

11-29. 
 

Vid utskottssammanträdet 2011-12-20 medverkade den 

utredare som arbetat med landstingets ”Handlingsplan för 

sexuell hälsa – med inriktning på ungdomar och unga 

vuxna”. 

Ledamöterna sammanfattade informationen som lämnats 

vid sammanträdena. Därefter enades de om att de har fått 

den information som krävs för att avge ett yttrande. 

Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande 

där motionen ska avslås. 

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2012-02-01. Föreliggande  
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förslag till yttrande godkändes.  

 

Förslaget bifogades kallelsen till dagens utskotts-

sammanträde.   

Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande. 

  

Beslut 

Sven-Evert Gunnarsson yrkar bifall till motionen och 

samtliga övriga ledamöter yrkar avslag på motionen. 

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet avslår motionen. 

 

Sven-Evert Gunnarsson reserverar sig för eget yrkande. 

§ 12 Motion Bra Liv – En primärvårdsorganisation i 
utveckling (LK11-0450) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår  

Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl 

Socialdemokraterna, landstingsfullmäktige besluta 

 

att Landstingsfullmäktige ger uppdrag till 

Landstingsstyrelsen att tydliggöra Bra livs gemensamma 

uppdrag för den bästa primärvården i länet. 

 

Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-

09-08. Utskottet enades då om att förvaltningschefen för 

vårdcentralerna Bra Liv ska bjudas in till ett 

utskottssammanträde. 

 

Förvaltningschefen för vårdcentralerna Bra Liv  

medverkade med information vid utskottets sammanträde 

2011-11-29. Utskottet förde då också en diskussion om 

motionens att-sats. Planeringsgruppen fick i uppdrag att 

planera för den fortsatta beredningen av motionen. Varje 

parti ska också föra en diskussion i sina respektive 

partigrupper. 
 

Vid utskottssammanträdet 2011-12-20 fördes en diskussion 

om politisk styrning utöver budgetprocessen och 

regelboken för Vårdcentralerna Bra Liv och 

Folktandvården. 

Sekreteraren fick i uppdrag att ta fram handlingsplanen för 

Vårdcentralerna Bra Liv. 
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Vårdcentralerna Bra Livs handlingsplan bifogades kallelsen 

till planeringsgruppens sammanträde 2012-02-01. Gruppen 

förde ett kort samtal om handlingsplanen som ska bifogas 

kallelsen till utskottssammanträdet 2012-02-14. 

Sekreteraren påminde också om utskottets beslut 2011-11-

29 att en diskussion ska föras i respektive partigrupper. 

 

Utskottet för nu en diskussion kring handlingsplanen samt 

om motionen ska vara besvarad eller avslås. 

Sekreteraren får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande. 

§ 13 Flerårsplan 2014-2015 
Utskottets ledamöter påbörjade arbetet med flerårsplanen 

vid sina gruppmöten inför sammanträdet 2012-01-10. Vid 

sammanträdet meddelade socialdemokraterna att de 

kommer att lämna sitt förslag efter det att de fått 

majoritetspartiernas förslag till flerårsplan. Vänsterpartiet  

lämnade ett förslag vid sammanträdet.  

En diskussion fördes sedan om områden som utskottet ville 

ta med i sina fortsatta diskussioner: 

- Folkhälsoplanen 

- Habiliteringens lokaler 

- Folktandvårdens lokaler och mobila enhet. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-02-01 delades 

en Sammanställning av överläggningar med 

patientföreningar 2011 ut. Den bifogades också kallelsen 

till dagens utskottssammanträde. 

 

Efter en diskussion enades utskottet om att 

majoritetspartierna lämnar sitt förslag till flerårsplan inför 

sammanträdet 2012-03-14. Därefter lämnar 

socialdemokraterna och sverigedemokraterna sina förslag 

och vänsterpartiet lämnar sina tilläggsyrkanden. 

§ 14 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

14 mars: Information om Vårdcentralen Bra Liv, Vaggeryd, 

och fortsatt arbete med flerårsplanen. 

 

17 april: Förlängda gruppmöten före sammanträdet  

kl 09:00-11:00, Ev. lägesrapport inför kommunernas 

övertagande av hemsjukvården alternativt information om 
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sjuksköterskan Berit Munck´s forskning om palliativ vård 

och beslut om utskottets flerårsplan. 
 

28-30 maj: Ev. Studieresa till Alytus i Litauen 
 

Förslag inför höstens sammanträden: 

- Information om folktandvården, Värnamo 

- Information om 1177 (före införandet!) 

 

För planeringsgruppen planeras: 

29 februari: Information om städcentralen, Värnamo 

sjukhus  

28 mars: Ev. Distriktssköterskemottagningen i Hillerstorp 

3 maj: Ev inställt p.g.a. planeringsgruppens deltagande i 

Äldreriksdagen den 19-20 april. 

§ 15 Konferensinbjudningar 

- Att genomföra barnets rättigheter – så här gör vi! 20 mars, 

Jönköping. 
Bo Kärreskog och Per-Olof Bladh anmäler sig genom 

sekreteraren. 

- ”Fira med Qulturum”, 23 mars respektive 11 maj i 

Jönköping och via videolänk till Eksjö och Värnamo. 

Britt Johansson och Kajsa Carlsson anmäler sig genom 

sekreteraren att delta från Värnamo. 

§ 16 Ekonomi 
Ekonomiskt resultat för 2011 lämnas. 

 

Utskottets budget för 2012 är fastställd till 117 000 kronor. 

§ 17 Årsredovisning 2011 
Utskottets årsredovisning för 2011 delas ut. 

§ 18 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 19 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 13:50.  
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Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson Per-Olof Bladh  

 
 

 

 

 

 

 

 


