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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning 2013, Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Värnamo 
 

2013 var det tredje året i mandatperioden.  
 

Organisation och uppgifter 

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

Landstingsfullmäktige i Jönköpings län 2010-2014, Landstingsfullmäktiges 

utskott”. 
 

Ledamöter och kansli 

Utskottet består av följande 15 ledamöter: Britt Johansson (M), ordförande, 

Marianne Andersson (KD), Lis Melin (M), Arne Ekegren (M), Doris Lidman, 

(KD), Bengt Petersson (C), Karl-Magnus Svensson (FP), Kajsa Carlsson (MP), 

Bo Kärreskog (S), Evaggelos Tottas (S), Desirée Törnqvist (S), Lena Persson (S), 

Stefan Svensson (S), Per-Olof Bladh (V) och Sven-Evert Gunnarsson (SD).  

 

Utskottet har även 15 ersättare: Ing-Marie Hansen Paulsson (M), Clas Ebbeson 

(M), Ingvar Björk (M), Maritha Bengtsson (KD), Lennart Kastberg (KD), Inga-

Maj Eleholt (C), Johan Kristiansson (FP), Margareta Fick (MP), Michael Bucht 

(S) t.o.m. 2013-11-24, Susanne Josefsson (S), Johanna Gustavsson (S) t.o.m. 

2013-06-19, Michael Lindberg (S) fr.o.m. 2013-06-19, Ingrid Ivarsson (S), Hasse 

Johansson (S), Mauno Virta (V) och Paul Borstam (SD). 
 

Utskottet har en planeringsgrupp som består av tre ledamöter: Britt Johansson, 

ordförande, Marianne Andersson, 1:e vice ordförande och Bo Kärreskog, 2:e vice 

ordförande. 
 

Utskottets ledamöter och arbetsuppgifter finns presenterade på landstingets 

hemsida samt i en informationsfolder. 

 

Sekreterare i utskottet är Lena Lindgren, kansliavdelningen. 

 

Sammanträden 

För att diskutera utskottsgemensamma frågeställningar har överläggningar mellan 
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landstingsfullmäktiges presidium och utskottens planeringsgrupper ägt rum, 2013-

04-08 och 2013-10-14.  Frågor om bland annat budgetprocess/flerårsplan, 

motioner, betänkanden och utredningar diskuterades vid dessa sammanträden.  
 

Under året har utskottet och planeringsgruppen haft 9 respektive 8 sammanträden. 
 

Fem av utskottets sammanträden har varit förlagda till Värnamo sjukhus, ett till 

Jönköping, ett till Gislaved, årets sista sammanträde var förlagt till vårdcentralen 

Vråen i Värnamo. Utskottet hade även ett sammanträde i samband med sin 

studieresa till Stockholm i oktober. 

Av planeringsgruppens sammanträden har två varit förlagda till Skillingaryd, två i 

Gislaved samt i Anderstorp, Vaggeryd, Smålandsstenar och Jönköping.  
 

Information/studiebesök 

Vid utskottets sammanträden har information fortlöpande lämnats av ledningen 

för Värnamo sjukvårdsområde och från respektive besökt verksamhet.  

Angelägna frågor har diskuterats, bland annat budget/flerårsplanarbete och 

aktuella motioner. Vidare har informerats om:  

- Folktandvården, Futurum och Qulturum, Habiliteringscentrum, Psykiatrin, 

Folkhälsoarbetet, Primärvården m.m. 
 

Planeringsgruppen har vid sina sammanträden också träffat verksamhets-

företrädare och övrig personal. De har då fått information om verksamheten, samt 

diskuterat aktuella frågor.  

Information har bland annat lämnats av företrädare för: 

- Folktandvården i Anderstorp, Gislaved, Smålandsstenar och Vaggeryd. 

- Ungdomsmottagningarna i Skillingaryd, Värnamo och Gislaved. 
 

 Studieresa 

Utskottet genomförde en studieresa till Stockholm den 15-16 oktober. Utskottet 

besökte och fick information om Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

Södersjukhuset, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 

Tandläkarhögskolan och Vidarkliniken i Järna. 
 

 Deltagande i kurser, konferenser, seminarier m.m. 

 Utskottets ledamöter har under året, för utskottets räkning deltagit i ett antal kurs-, 

konferens- och seminarieaktiviteter. Som exempel kan nämnas:  

 - ”Älskade vårdcentral med tro, hopp och kärlek ett omöjligt uppdrag.” 

 - ”Nu har vi chansen att samverka för en ökad hälsa hos personer i tredje åldern!” 

 - ”Framtidens patient i primärvården.” 

 - ”Tillsammans för en jämlik hälsa.” 

 - ”Seniordialog.” 

- ”Landstingets miljödag” 

 

                            Rapporter från deltagandet i aktiviteterna har lämnats till utskottet. 
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 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 Folkhälsa och sjukvård samt Qulturum, har Britt Johansson, 

Kajsa Carlsson och Per-Olof Bladh deltagit från Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Värnamo. Under året har landstingets representanter träffat företrädare för 16 

patientföreningar.  
 

Ärenden/Yttranden över motioner 

Utskottet har lämnat yttranden över följande motioner:  

* Motion, LK11-0037: Sjukgymnaster till den psykiatriska vården! från Inga 

Jonasson, V. 

* Motion, LJ2012/657: Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ i 

Hälso- och sjukvården, från Inga Jonasson, V. 

* Motion, LJ2012/779: Fria preventivmedel – förebyggande hälso- och sjukvård, 

från Per-Olof Bladh, V. 

* Motion, LJ2012/1320: Mödravårdscentralernas och barnavårdscentralernas 

uppdrag, från Rachel De Basso och Agneta Johansson, S. 

 

Vid årets slut hade utskottet följande motioner under beredning: 

* Motion, LJ2012/676: Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av 

hudcancer, från Håkan Sandgren, S. 

* Motion, LJ2013/767: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna, från Anna-Carin 

Magnusson och Annika Hansson, S 
 

Övriga yttranden 

Utskottet har lämnat: 

- Underlag för flerårsplan 2015-2016. 
 

Stipendier 

Representanter för utskottet har vid avslutade omvårdnadsutbildningar delat ut 

Landstingets omvårdnadsstipendier, enligt fastställda riktlinjer. 
Ordföranden delade också ut minnesgåvor till de medarbetare som varit anställda i 25 år. 

 

Ekonomi 

 Den utskottsspecifika, ekonomiska ramen för Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Värnamo har under 2013 varit 120 000 kronor. Av dessa medel har 

                            96 234 kronor (80,2 %) förbrukats. 
 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET VÄRNAMO 

 

 

Britt Johansson 

Ordförande 

 

 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 


