
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 8-18  
Tid: 2012-03-07, 10:00 -16:50  

Plats: Odontologiska institutionen, konferensrum 

Kompassrosen 

Närvarande: Beslutande: 

Urban Blomberg, ordförande (M)  

Eva Lundemo (C)  

Annika Nordin (S)  

Magnus Lagerqvist (S) 

Inga Jonasson (V) 

Jonas Magnusson (S)   

Eva Nilsson (M)  

Patrik Skogward (KD)   

Håkan Sandgren (S)  

Maria Lundblom-Bäckström (KD) §§ 8-17 

Kristina Winberg (SD) 

Karin Velinder (M) 

Rachel de Basso (S) 

Kerstin Klasson ersätter Magnus Berndtzon (MP)  

§§ 8-14 

 

Övriga:  

Charlotte Jerkelund, sekreterare 

Kerstin Gröndahl, verksamhetschef odontologen 

§10 Jesper Ekdahl, folkhälsochef § 14 

  

§8  Val av justerare 
Utskottet utser Inga Jonasson att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§9  Fastställande av förslag till dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av konferensinbjudan, 

årsredovisning och möte om medborgardialog. 

§10  Information odontologiska institutionen  
Kerstin Gröndahl informerar om odontologiska 

institutionens uppbyggnad och verksamhet inom klinik, 

utbildning och FoU. 
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§11  
 

LJ201

2/140   

Motion – riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på 

akutmottagningen  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders 

Gustafsson och Samuel Godrén, sverigedemokraterna  

 

- att det på akutmottagningarna inom landstinget utses en 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen äldre 

multisjuka (enligt definition i motionen) 

- att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen 

”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande och anmäls nu. 

§12  
 

LK11-

0106 

 

Motion - Fördjupa kunskapen om öppenvårds-

psykiatrin  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet  

 

- att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 

granskning av den psykiatriska öppenvården.  

 

- att granskningen även omfattar primärvårdens psykosociala 

team. 

 

- att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, 

med förslag på de åtgärder och resurser till 

öppenvårdspsykiatrin som den fördjupade granskningen 

visar att det finns behov av.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Vid beredningen av motionen har utskottet bland annat 

träffat företrädare för öppenvårdspsykiatrin, och psykiatriska 

kliniken Ryhov samt projektledare för utvecklingsplan för 

vuxenpsykiatrin. Efter beredning i utskott och 

planeringsgrupp har ett förslag till yttrande tagits fram.  

öppenvårdspsykiatrin.  
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Inga Jonasson (V) yrkar bifall till motionen.  

Ordföranden yrkar bifall till planeringsgruppens 

yttrandeförslag och att motionen ska anses vara besvarad.  

 

Utskottet beslutar: 

 

- att yttra sig i enlighet med planeringsgruppens förslag att  

motionen ska anses vara besvarad.  

 

Inga Jonasson (V) reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

§13  
 

LK11-

0521 

Motion – Kompetensutveckling och samarbete inom 

rehabiliterings- och psykosociala området 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet  

 

- att Landstinget i samråd med de olika professionernas 

företrädare tar fram modeller och former för hur 

kompetensutveckling och samordning av yrkesspecifika 

frågor skall organiseras i länet, allt i syfte att erbjuda en 

jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen.  

 

- att alla led i vårdkedjan och från alla enheter ges 

möjligheter att delta.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Vid utskottets sammanträde den 26 januari medverkade 

utvecklingsledare Ann-Margreth Kvarnefors och berättade 

om Qulturums roll i kompetensutveckling för de aktuella 

yrkesgrupperna. Utskottet har även tagit del information från 

Marianne Svensson, rehabiliteringsansvarig i ledningsgrupp 

FAKTA.  

 

Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 

yttrande som utskottet diskuterar.  

 

Inga Jonasson (V) yrkar bifall till motionen  

Annika Nordin (S) yrkar bifall första att-satsen och att den 
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andra att-satsen ska anses besvarad. Patrik Skogward (KD) 

yrkar att motionen ska anses besvarad.  

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet bifaller Patrik Skogwards yrkande.  

 

För att få fram ett motförslag till Patrik Skogwards yrkande 

ställer ordförande proposition på Annika Nordins och Inga 

Jonasson yrkanden.  

 

Ordföranden finner att utskottet utsett Annika Nordins 

yrkande till motförslag.  

 

Ordföranden ställer då proposition på Patrik Skogwards 

yrkande och Annika Nordins yrkande och finner att utskottet 

bifaller Patrik Skogwards yrkande.  

 

Votering begärs och genomförs med följande 

propositionsordning de som röstar för Patrik Skogwards 

yrkande att motionen ska anses vara besvarad röstar JA, de 

som röstar för Annika Nordins yrkande att bifalla motionens 

första att-sats och den andra att-satsen ska anses besvarad 

röstar NEJ.  

 

JA röstar följande sju ledamöter: Patrik Skogward (KD), 

Maria Lundblom-Bäckström (KD), Kerstin Klasson (MP), 

Eva Lundemo (C), Eva Nilsson (M), Karin Velinder (M), 

Urban Blomberg (M). 

 

NEJ röstar följande sju ledamöter: Jonas Magnusson (S), 

Rachel de Basso (S), Kristina Winberg (SD), Magnus 

Lagerqvist (S), Annika Nordin (S), Håkan Sandgren (S), 

Inga Jonasson (V) 

 

Utskottet bifaller med hjälp av ordförandens utslagsröst 

Patrik Skogwards yrkande.  

 

Utskottet beslutar:  

- att yttra sig enligt med planeringsgruppens förslag och anse 

motionen vara besvarad. 

 

Inga Jonasson (V) reserverar sig till förmån för eget 
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yrkande. 

 

§14  Information folkhälsosektionen 
Jesper Ekberg, folkhälsochef informerar om nuläge och 

utmaningar för folkhälsoarbetet i länet samt presenterar 

statistik från vårdbarometern och Folkhälsoenkät Ung 2011. 

Se bilaga  

§15  Sammanträdesplanering  
 

27 mars 

- akutkliniken  

- ev läkemedelskommittén 

- beslut flerårsplaneyttrande 

 

8-9 maj 

Studieresa Vidarkliniken Järna och Universitetssjukhuset 

Linköping. Utskottets förstaersättare erbjuds att delta 

§16  Konferensrapport  

Primärvårdens dag 2012, 31 januari 2012.  Utskottet beslutar 

att Urban Blomberg och Jonas Magnusson får tillfälle att 

lämna rapport från konferensen vid nästa sammanträde. 

§17  Flerårsplaneyttrande  
Utskottets ledamöter har inför sammanträdet fått ta del av 

förslag till yttrande från majoriteten (KD, FP, MP, C, och 

M), socialdemokraterna, vänsterpartiet och 

sverigedemokraterna.  

 

Utskottet diskuterar arbetsordningen och beslutsordning för 

flerårsplanyttrandet. Utskottet beslutar att gå igenom först 

majoritetens förslag och sedan övriga yttranden för att se i 

vilka delar utskottet kan enas om. Beredning fortsätter i 

planeringsgruppen inför beslut vid sammanträdet den 27 

mars.  
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§18  Övriga frågor 
- Årsredovisningen för 2011 godkänns och läggs till 

handlingarna.  

 

- Annika Nordin redogör för möte med planeringsgrupperna 

för övriga utskott angående Landstingets medborgarpanel 

och medborgardialog.  

 

- Konferensinbjudan Kick-off äldre och kultur, 29 mars, 

Jönköping. Utskottets ledamöter erbjuds delta, anmälan till 

sekreterare.  

 

- Rachel de Basso lyfter behovet av att få ta del av 

handlingarna inför sammanträdet elektroniskt.  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Inga Jonasson  

 
 


