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Handlingar i ärendet:  

Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige  

Motion från Anna-Carin Magnusson och Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna 

Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo   

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-06-12 

 

 

 

 

  

 

 



 

MISSIV  

2012-06-12 LJ2012/616      

  

 

   

   

  Landstingsfullmäktige  

Motion - Bra Liv - En 
primärvårdsorganisation i utveckling  
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. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande. 

 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 

 

 

 

 

 



  

YTTRANDE  

2012-04-17  Dnr: LK11-0450      

   

  

  

  Landstingsfullmäktige 

Motion: Bra Liv - En primärvårdsorganisation i 
utveckling  

Inledning 
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 har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 
som framför följande. 
 

Beredning 
Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från 
förvaltningschefen för Vårdcentralerna Bra Liv. Ledamöterna i utskottet har också 
diskuterat motionen i sina partigrupper. 
 
I den information som förvaltningschefen lämnat och i ”Handlingsplan 2012 Bra 
Liv” som är framtagen finns en struktur för samverkansformer och en plan för ett 
koncerntänkande.  
 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att motionen är besvarad.  

  
Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 
 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET VÄRNAMO 
 
 
 
Britt Johansson 
Ordförande 

 
Lena Lindgren 
Utskottssekreterare 

 
 
 
 
 





 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 32-43 
Tid: 2012-04-17, kl 11:00-16:25 
 

 

Plats: Konferensrummet Ögonvrån, Värnamo sjukhus 

§ 37 Motion – Bra Liv – En primärvårdsorganisation i 
utveckling (LK-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 skulle 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 skulle också 
föra en diskussion i sina respektive grupper. 
 
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. 
 
Vårdcentralerna Bra Livs handlingsplan bifogades kallelsen 
till planeringsgruppens sammanträde 2012-02-01. Gruppen 
förde ett kort samtal om handlingsplanen som även 
bifogades kallelsen till utskottssammanträdet 2012-02-14.  
 
Utskottet förde en diskussion vid sammanträdet 2012-02-14 
kring handlingsplanen samt om motionen ska vara besvarad 
eller avslås. 
Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett kort förslag till 
yttrande. 
 
Ett förslag till yttrande medföljde kallelsen till 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 32-43 
Tid: 2012-04-17, kl 11:00-16:25 
 

 

planeringsgruppens sammanträde 2012-02-29.  
Planeringsgruppen enades då om att förslaget skulle 
diskuteras i respektive partigrupper och tas upp igen vid 
planeringsgruppens sammanträde den 28 mars. Då enades 
gruppen om att förslaget skulle bifogas kallelsen till 
utskottets sammanträde 2012-04-17. 
 
Utskottet är nu överens om yttrandet och diskuterar om 
motionen ska vara besvarad eller bifallen. 
 
Beslut 

Majoritetspartierna yrkar att motionen ska vara besvarad och 
Socialdemokraterna yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att utskottet bifaller majoritetspartiernas yrkande att 
motionen ska vara besvarad. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
Justeras 
 

Britt Johansson Evaggelos Tottas  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 



















 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen  §§ 85-121 

Tid: 2012-06-12, kl 13:00-17:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 92 

Dnr 

LK11- 

0450 

Motion – Bra Liv – En primärvårdsorganisation i 

utveckling 
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. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson bifall 

till motion.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  

Föreliggande förslag mot Anna-Carin Magnussons yrkande.  

 

För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan Jansson, 

Maria Frisk, Rune Backlund, Esse Petersson, Märta Svärd, 

Britt Johansson, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm och 

Torbjörn Eriksson.  

 

För bifall till Anna-Carin Magnussons yrkande (NEJ) röstar 

Anna-Carin Magnusson, Marcus Eskdahl, Carina Ödebrink, 

Anders Berglund, Ann-Kristin Göransson och Agneta 

Johansson.  

 

Landstingsstyrelsen beslutar således enligt föreliggande 

förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen  §§ 85-121 

Tid: 2012-06-12, kl 13:00-17:05 
 

 

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande. 

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Agneta Johansson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


