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  Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning 2013 för Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Jönköping 

Organisation och uppgifter 
Hälso- och sjukvårdsutskottet är organiserat och arbetar enligt ”Arbetsordning för 

landstingsfullmäktige, reglementen och delegationsbestämmelser 2010-2014”. 

 

Landstingsfullmäktiges utskott har i uppgift att arbeta med frågor som ur ett 

medborgarperspektiv bedöms vara väsentliga för utvecklingen inom respektive 

beredningsområde. Utskottens redovisningar utgör därmed underlag för 

landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige vad avser bland annat Landstingets 

flerårsplan och behandling av motioner Utskotten ska till landstingsstyrelsen avge 

yttranden över de motioner som remitteras till utskott samt i principiellt viktiga 

ärenden om tid medges. Utskotten ska även kunna initiera ärenden till 

fullmäktige. 

 

För samtliga utskott gäller att med utgångspunkt från rollen som 

medborgarföreträdare fokusera på medborgardialog och demokratiarbete. 

 

Utskotten ska hantera de frågor/uppgifter som åvilar landstingsfullmäktige och 

som omfattar hälso- och sjukvård som sjukhusvård, primärvård, tandvård och 

folkhälsa. 

 

Utskotten ska särskilt uppmärksamma tandvård och folkhälsa samt följa 

medicinsk forskning och utveckling. 

 

Ledamöter och kansli 
Utskottet består av 15 ledamöter: Urban Blomberg (M), Eva Lundemo, (C) 

Annika Nordin (S), Johanna Gustavsson S), Patrik Skogward (KD), Magnus 

Lagerqvist (S), Rachel de Basso (S), Jonas Magnusson (S), Stig-Arne Tengmer 

(FP), Karin Velinder (M), Eva Nilsson (M), Inga Jonasson (V), Magnus 

Berndtzon (MP), Maria Lundblom-Bäckström (KD), Per Svenhall (SD). 
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Utskottets har även 15 ersättare: Marie Jonasson (S), Kjell Ekelund (S), 

Ia Andersson (S), Irada Söderberg (S), Annika Hansson (S), Dhan Åstrand (C), 

Rolf Westmar (M), Elisabeth Wahlström (M), Katharina Åstrand (M),  

Folke Solheim (M), Göran Undevall (KD), Staffan Bäckelid (KD),  

Raila Wasenius (V), Kerstin Klasson (MP), Anders Gustafsson (SD). 

 

Utskottet planeringsgrupp består av tre ledamöter: 

Urban Blomberg (M) ordförande, Eva Lundemo (C) 1:e vice ordförande, Annika 

Nordin (S) 2:e vice ordförande.  

  

Utskottets arbetsuppgifter och ledamöter finns presenterade på landstingets 

hemsida. 

 

Sekreterare i utskottet var Charlotte Jerkelund, kansliavdelningen. 

 

Sammanträden 
Utskottet har haft sex sammanträden och planeringsgruppen har träffats vid åtta 

tillfällen under 2013.  

 

Fyra av utskottets sammanträden har förlagts alternativt inkluderat studiebesök 

vid olika verksamheter i Jönköpings sjukvårdsområde: onkologen, 

infektionskliniken, ögonkliniken, psykiatriska kliniken och barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniken.  

 

Utskottet har även haft överläggningar med mellan landstingsfullmäktiges 

presidium och övriga utskotts planeringsgrupper. Då diskuterades bland annat 

budgetprocess/flerårsplan, motioner, utredningar och ärendehantering. Dessutom 

har planeringsgruppen presentarat utskottets underlag för flerårsplan för 

planeringsdelegationen.  

 

Information 

Vid utskottets sammanträden har information lämnats av ledningen för 

Jönköpings sjukvårdsområde, hälso- och sjukvårdsdirektören, förvaltningen för 

Bra Liv, sektionen för folkhälsa, habiliteringscentrum, öron- näsa- halskliniken, 

samt inbjudna verksamhetsföreträdare som bidragit i utskottets beredningsarbete 

av motioner och underlag för flerårsplan.  

 

Studieresor 
Utskottet genomförde den 14-15 maj en studieresa besökt vuxenpsykiatrin i 

Gävle; återhämtningsgruppen Källbäcken Gävle, samt Stockholms Fontänhus. 

 
Utskottet gjorde även en studieresa till Göteborg den 15-16 oktober och besökte 

Kunskapscentrum för jämlik vård, Centrum för personcentrerad vård samt Bräcke 

diakoni.  
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Ärenden 

Yttranden över motioner 
 Våld i nära relationer – ett samhälls- och folkhälsoproblem,  

Inga Jonasson (V)  

 Specialisttjänster för sjukgymnaster och arbetsterapeuter behövs i 

landstinget, Inga Jonasson (V) 

 Satsa på undersköterskorna, Inga Jonasson (V)  

 Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden, 

 Kristina Winberg (SD) 

 Subventionera TBE vaccin för barn, Markus Eskdahl, Bo Kärreskog (S) 

 Äldrevårdscentral en ny organisationsform, Bert Svensson (FP), återremiss 

 

Övriga yttranden 
Utskottet har även yttrat sig inför Landstingets flerårsplan 2014-2015 

 

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 
 Utskottets ledamöter har under året deltagit i ett antal kurs-, konferens- och 

seminarieaktiviteter för utskottets räkning. Som exempel kan nämnas:  
Ung med funktionshinder, Tillsammans för en jämlik hälsa, Psykiatridagen 2013 

Swedage 2013 Leva längre - må bättre?, Utbildning medborgardialog,  

Prioriteringskonferensen 2013 

 

 Rapporter från deltagandet i aktiviteterna har lämnats till utskottet. 

 

Överläggningar med länets patientföreningar 
 Landstingets tre hälso- och sjukvårdsutskott har ett gemensamt ansvar för att 

kontinuerligt träffa patientorganisationerna på länsnivå. I dessa överläggningar, 

som organiseras av Qulturum, har Urban Blomberg, Annika Nordin och Maria 

Lundblom-Bäckström deltagit från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping.   

 

Ekonomi 
 Den ekonomiska ramen för Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har under 

2013 varit 120 000 kronor. Utskottet har vid årets slut förbrukat 129 543 kronor. 

 

HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 

 

 

 

Urban Blomberg    Charlotte Jerkelund 

Ordförande    Sekreterare 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping      
§§ 9-18 
Tid: 2014-02-26 10:00-14:45 
 
Plats: Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Lutan 

§9  Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2013 godkänns, efter en mindre 
justering, och läggs till handlingarna.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Jonas Magnusson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Charlotte Jerkelund 


