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Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 13-25 
Tid: 2013-02-12, kl 10:00-13:45 

Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

Närvarande: Britt Johansson (M), ordförande 

Marianne Andersson (KD)  

Bo Kärreskog (S) 

Lis Melin (M)  

Arne Ekegren (M)  

Doris Lidman (KD)   

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Bengt Petersson (C) 

Evaggelos Tottas (S) 

Desiré Törnqvist (S)  

Lena Persson (S) 

Stefan Svensson (S)  

Per-Olof Bladh (V) 

Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

 

Ej närvarande: 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga närvarande: 

Michael Trollstad, verksamhetschef §15  

Lena Lindgren, utskottssekreterare  

§ 13 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Bo Kärreskog att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 14 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- ekonomi 

- avtackning 

§ 15 
 

Information om Folktandvården 

Michael Trollstad informerar om verksamheten med hjälp av 

en bildpresentation, med följande rubriker: 

- Ekonomi 2012 

- Ekonomisk sammanställning klinikvis 

- Ekonomi, söder  

- Vad händer 2013? 

- Besparingar – bibehållen kvalitet  
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- Mobila enheten 

- Utökad specialisttandvård i söder 

- Klinikerna 

§ 16 Motion – Fria preventivmedel – förebyggande hälso- 

och sjukvård (LJ2012/779) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Per-

Olof Bladh, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 

 

att  Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att 

erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 års ålder. 

 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-08-29 och 

för utskottet vid sammanträdet 2012-09-19. Ordföranden 

redogjorde för planeringsgruppens diskussion och planering 

för motionens beredning. Utskottet förde en diskussion och 

kom fram till att motionen skulle lämnas till en ekonom för 

kostnadsberäkning, enligt statistik från kvinnohälsovården, 

kvinnoklinikerna m.fl. 

 

Utredare på Folkhälsa och sjukvård har tagit fram statistik, 

samt kostnader för förskrivna preventivmedel på Ungdoms-

mottagningarna, Kvinnohälsovården/ Kvinnoklinikerna och 

vårdcentralerna från dokumentationssystemet Cosmic, samt 

från Apotekens läkemedelsstatistik. Ett svar delades ut till 

planeringsgruppen 2012-10-10 och till utskottet vid 

sammanträdet 2012-10-23. 

Per-Olof Bladh ifrågasatte då att planeringsgruppen valt att 

fokusera på kostnaderna. Efter en diskussion fick 

planeringsgruppen i uppdrag att inhämta synpunkter på 

motionen från medicinsk programgrupp (MPG) 

kvinnosjukvård och kvinnohälsa. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-11-20 

godkändes ett förslag på brev med frågeställningar till MPG 

kvinnosjukvård och kvinnohälsa. Brevet skickades samma 

dag till MPG. 
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Vid utskottssammanträdet 2012-12-04 delades brevet samt 

ett svar från MPG kvinnosjukvård och kvinnohälsa ut till 

utskottets ledamöter. En diskussion fördes om bland annat 

fria preventivmedel och låga aborttal har ett samband. 

Planeringsgruppen fick i uppdrag att fortsätta planeringen av 

motionens beredning. 

2012-12-04 kom planeringsgruppen fram till att de vill veta 

vilken subvention som lämnas på preventivmedel i 

landstingen Kronoberg, Kalmar, Östergötland och region 

Halland. 

 

Vid sammanträdet 2013-01-15 lämnas en sammanställning 

över samtliga landstings och regioners preventivmedels-

subvention för år 2012 till ledamöterna. Efter en kort 

diskussion om bland annat den pågående utredningen om en 

eventuell nationell överenskommelse, ger utskottet 

sekreteraren i uppdrag att ta kontakt med SKL. 

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-02-29 

redogjorde sekreteraren för en kontakt med SKL. 

Promemoria: Nationellt samordnad modell för preventiv-

medelssubvention? delades ut. Sekreteraren fick också i 

uppdrag att skriva ett förslag till motionsyttrande där det ska 

framgå att utskottet förordar ett nationellt regelverk och att 

landstinget avvaktar det kommande förslaget. Motionen ska 

därmed vara besvarad. 

Promemorian bifogades kallelsen till dagens sammanträde. 

Ett förslag till motionsyttrande skickades också med e-post 

till utskottets ledamöter inför sammanträdet. 

 

Utskottet diskuterar förslaget till yttrande.  

 

Beslut 
Per-Olof Bladh, V yrkar att ett tillägg görs av en ny att-sats: 

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att bevaka frågan och 

återkomma till landstingsfullmäktige när ytterligare 

information föreligger. 
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Socialdemokraterna yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkande. 

 

Marianne Andersson, KD yrkar bifall till förslaget till 

yttrande och att motionen ska vara besvarad. 

 

Efter 10 minuters ajournering återupptas sammanträdet. 

 

Majoritetspartierna yrkar nu följande ändring av sista 

meningen i förslaget till yttrandet: Utskottet förordar ett 

nationellt regelverk och att landstingsstyrelsen bevakar 

resultatet och därefter återkommer till landstings-

fullmäktige. 

 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bifaller 

majoritetspartiernas ändringsyrkande, samt att motionen ska 

vara besvarad. 

§ 17 Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

19 mars: Information om Futurum och Qulturum, fortsatt 

arbete med flerårsplanen. 

16 april: Ev Information om Habiliteringscentrum, beslut om 

flerårsplan. 

23 maj: Ev information av kiropraktorer. 
 

Förslag på information vid kommande 

utskottssammanträden: Folkhälsoplaneraren, 

Vårdcentralerna  Bra Liv, Psykiatriska kliniken och någon 

familjecentral. 

 

Förslag på resmål vid två-dagars sammanträdet 15--16 

oktober: Kalmar (tema: samarbete), Lund/Malmö, 

Stockholm (SBU och Järna), Besök på en 

tandläkarhögskola. 
 

För planeringsgruppen planeras: 

5 mars: Folktandvården i Anderstorp 

2 april: Ev folktandvården i Gislaved 

30 april: Folktandvården i Smålandsstenar  

§ 18 Årsredovisning 2012 
Ett förslag till Årsredovisning 2012, Hälso- och 

sjukvårdsutskottet Värnamo medföljde kallelsen till dagens 
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sammanträde. 

Föreliggande förslag godkänns. 

§ 19 Konferensinbjudan 
- Nu har vi chansen att samverka för en ökad hälsa hos 

personer i tredje åldern! den 20 februari i Jönköping.  

 

Britt Johansson, Doris Lidman och Sven-Evert Gunnarsson 

anmäler sig genom sekreteraren. 

 

- Barnhälsans dag, ”Ung, orolig, rädd – att leva med 

hedersförtryck i Sverige”, den 5 mars i Jönköping. 

 

Stefan Svensson kommer eventuellt att delta och ska 

meddela sekreteraren. 

§ 20 Konferensrapport 

Britt Johansson och Marianne Andersson har deltagit i 

konferensen ”Älskade vårdcentral med tro, hopp och kärlek 

till ett omöjligt uppdrag” den 7 februari i Stockholm. 

 

Rapport från konferensen lämnas. 

§ 21 Medborgardialog 

Information om en kampanjvecka för att få fler länsinvånare 

att delta i medborgarpanelen lämnades vid 

landstingsfullmäktige den 5 februari. Ordföranden uppmanar 

nu utskottets ledamöter att delta i aktiviteterna. 

§ 22 Ekonomi 

Utskottets budget för 2013 är fastställd till 120 000 kronor. 

§ 23 Avtackning 

Den 22 mars kl 13:30-16:00 avtackas sjukvårdsdirektör 

Ann-Christine Johansson. Marianne Andersson representerar 

utskottet och kommer att överlämna en present.  

§ 24 Flerårsplan 2015-2016 
Efter utskottets genomgång av föregående års yttrande har 

revideringen skickats med e-post till ledamöterna. Varje 

parti ska nu ta fram ett förslag till flerårsplan som ska 
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skickas till sekreteraren senast den 2 april. 
 

Planeringsgruppen gav sekreteraren i uppdrag att kontakta 

ekonomiavdelningen för att få besked om de ekonomiska 

ramarna, samt om det finns ekonomiskt utrymme för nya 

satsningar i budget 2015. 

Sekreteraren redovisar nu svar från landstingets budgetchef 

som meddelar att det inte finns något utrymme för satsningar 

2014-2015 och inte heller för 2015-2016, bland annat på 

grund av en ny kostnadsutjämning, dessutom är inte 

sjukvården i ekonomisk balans idag. 

§ 25 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 13:45.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson Bo Kärreskog  

 
 


