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Plats: Konferensrum käkkirurgen, Länssjukhuset Ryhov 

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)  
Birgitta Sidenvall (FP) §§ 10-17 
Håkan Sandgren (S)  
Charlotte Aschan (M) ersätter Sofia Agrell (KD) 
Kristina Winberg (SD) 
Karin Velinder (M) 
Joakim Dahlström (M) ersätter Rachel de Basso 
(S) 
Kerstin Klasson (MP) Magnus Berndtzon (MP) 
 
Övriga:  
Charlotte Jerkelund, sekreterare 
Agneta Jansmyr § 12 
Anette Sparf § 13 
Inger Fogelström § 19 
Peter Hansson § 19 

       

10 Justerare 
Utskottet utser Magnus Lagerqvist att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

11 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns.  

12 Information Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör Agneta Jansmyr svarar på utskottets 
frågor om primärvård, Cosmic, vårdplatser, hälsofrämjande 
sjukhus med mera.  
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13 Flerårsplaneyttrande  
Anette Sparf, verksamhetschef Rosenhälsan, berättar om 
vårdcentralens verksamhet och arbetet i Vårdval.  
Se bilaga 1  

14 

LK09-
0187 

 

Motion, Stärk och utveckla kunskapen om äldres 
psykiska hälsa 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Svante Olsson och Suzanne Schöblom samtliga 
Vänsterpartiet att fullmäktige beslutar: 
 
- att ta fram ett utvecklingsprogram i syfte att stärka den 
äldrepsykiatriska kompetensen, avsett för hälso- och 
sjukvårdspersonal i Landstinget i Jönköpings län, med 
särskilt fokus på primärvården.  
 
- att undersöka möjligheterna att tillskapa äldrepsykiatriska 
team med specialistkompetens. Dessa team ska även ha 
tillgång till vårdplatser som är anpassade till äldre med 
psykisk sjukdom eller ohälsa.  
 
Vid sammanträdet den 27 januari 2010 diskuterade utskottet 
motionen och den information som de tagit del av under 
beredningen av ärendet. Utskottet konstaterar att det är ett 
viktigt område och att samverkan mellan samverkan 
psykiatri, geriatrik och primärvård bör öka.  
 
Vid sammanträdet den 16 mars 2010 diskuterade utskottet 
ett förslag till yttrande. Alliansen yrkade på att motionen 
avslås medan oppositionen yrkade bifall på motionen. Efter 
att motionen diskuterats beslutade utskottet att bordlägga 
motionen.  
 
Vid sammanträdet den 4 maj 2010 beslutade utskottet att 
återremittera motionen till planeringsgruppen för fortsatt 
beredning.  
 
Christer Lindholm medverkar vid utskottets sammanträde 
den 23 september 2010 för att redovisa utredningen av 
vuxenpsykiatrin. Utskottet konstaterar nu att utredningen 
och utvecklingsplanen inte belyser äldre som grupp eller 
äldre psykiatri. Sekreteraren ger information om Senior 
dialogen, där finns i då inget arbete kring äldrepsykiatri.  
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Vid utskottets sammanträde den 20 oktober 2010 
diskuterades ett förslag till yttrande. Utskottet beslutade att 
återremittera yttrandet till planeringsgruppen. Motionen 
anmäldes till det nytillträdda utskottet vid sammanträdet 
den 9 december 2010.  
 
Vid föregående sammanträde beslutade utskottet att 
återeremittera aktuellt yttrandeförslag till 
planeringsgruppen. Efter beredning i planeringsgruppen 
finns ett förslag till yttrande.  
 
Annika Nordin yrkar bifall till yttrandeförslaget och bifall 
till båda att-satserna 
 
Inga Jonasson yrkar bifall till båda att-satserna  
 
Urban Blomberg yrkar bifall till yttrandeförslaget med 
bifall till första att-satsen och avslag på andra att-satsen.  
  
Ordföranden sammanfattar ovanstående yrkanden och 
ställer proposition på dem. Ordföranden finner att utskottet 
beslutat att bifalla första att-satsen och avslag till andra att-
satsen.  
 
Omröstning begärs, med följande propositionsordning:  
De som bifaller Urban Blombergs yrkande röstar JA 
De som bifaller Annika Nordins yrkande röstar NEJ 
 
JA röstar följande nio (9) ledamöter Urban Blomberg, Eva 
Lundemo (C), Charlotte Aschan (M), Karin Velinder (M), 
Eva Nilsson (M), Patrik Skogward (KD), Joakim Dahlström 
(KD), Kerstin Klasson (MP), Birgitta Sidenvall (FP). 
 
NEJ röstade följande sex (6) ledamöter Annika Nordin (S),  
Håkan Sandgren (S),  Magnus Lagerqvist (S), Jonas 
Magnusson (S), Inga Jonasson (V), Kristina Winberg (SD) 
 
Utskottet beslutar:  
 
- att yttra sig enligt förslaget och därmed bifalla motionens 
första att-sats och avslå motionens andra att-sats.   
 
Inga Jonasson (V) och Annika Nordin (S) reserverar sig 
mot beslutet för sina partigruppers räkning.   
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15 

LK10-
0503 

Motion – Hälsofrämjande  och läkande trädgård  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson 
Vänsterpartiet, att landstingsfullmäktige beslutar: 
 
- att en plan tas fram, med förlag på åtgärder och behov, i 
syfte att tillskapa och utveckla läkande och 
hälsobefrämjande trädgårdar på alla länets sjukhus.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårds utskottet  
Jönköping för yttrande.  
 
Utskottet har tagit del av utskottets yttrande över Motion om 
konstens stig och själens trädgård  samt en 
sammanställning av annat konferensmaterial.  
 
Utskottet diskuterar motionen och det material som 
utskottet tagit del av. Följande frågor kom fram i 
diskussionen:  
 
Är det är på Ryhov som en hälsofrämjande trädgård ska 
finnas? Hur ser trädgården på Rehabmedicin ut, och hur den 
kan utvecklas? Har trädgården på Rehabmedicin 
utvärderas? Hur används den? Vilka är målgrupperna för en 
hälsofrämjande trädgård? Finns det några kritiska röster till 
förslaget som utskottet kan ta del av? 

16 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

17 Sammanträdesplanering 
Planeringsgruppen och intresserade besöker Bräcke 
diakoni. Förslag förmiddag 17 mars.  
 
7 april 
Ulf Granath om modellkommuner psykisk hälsa 
Förslag på studiebesök, barnkliniken, ögonkliniken, öron 
näsa halskliniken och habiliteringen  
 
Studieresa 3-4 maj 
Västra Götalandsregionen 
- ambulans förbättringsarbete kring höftfrakturer och stroke 
- lärcafé 
- barnmedicinska kliniken Sahlgrenska sjukhuset 
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- Gröna rehab, Västragötalandsregionens rehabträdgård i 
anslutning till Göteborgs botaniska trädgård. 

18 Konferensrapport 
- Kan integrativmedicinska inslag göra någon nytta i 
rehabliteringssjukvården? Vidarkliniken Stockholm, 11 
februari, Annika Nordin, Eva Lundemo, Urban Blomberg. 
Se bilaga 2 

19 Information käkkirurgiska kliniken  
Peter Hansson, verksamhetschef och Inger Fogelström 
kliniksamordnare informerar och visar runt på 
käkkirurgiska kliniken.  
  

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg  Magnus Lagerqvist 

 
 


