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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 48-59 
Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 

Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved 

Närvarande: Beslutande: 

Britt Johansson (M), ordförande, §§ 48-53 

Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. §§ 54-59  

Michael Bucht (S) (ers Bo Kärreskog (S))  

Lis Melin (M)  

Arne Ekegren (M)  

Doris Lidman (KD)   

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Bengt Petersson (C) 

Evaggelos Tottas (S) 

Susanne Josefsson (S) (ers Desiré Törnqvist (S))  

Lena Persson (S) §§ 48-57 

Stefan Svensson (S)  

Per-Olof Bladh (V) 

Margareta Fick (MP) (ers Kajsa Carlsson, (MP)) 

Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

 

Övriga närvarande: 

Johan Carlsson, leg. kiropraktor, § 53 

David Larsson, leg. kiropraktor, § 53 

Mikael Nordholm, fastighetschef, § 58 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

   

§ 48 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Arne Ekegren att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 49 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg: 

- Ekonomi 

- Anmälningsärende 

§ 50 

Dnr: 

LJ 

2012/ 

1320 

Motion: Mödravårdscentralernas och 

Barnavårdscentralernas uppdrag  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Rachel De Basso och Agneta Johansson, 

Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta 
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- Att de hälsofrämjande uppdragen för MVC och BVC 

tydliggörs och kvalitetssäkras. 

 

- Att en undersökning görs för att klargöra 

genomförandenivån i de hälsofrämjande uppdrag som 

åligger BVC. 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2012-10-10 och 

för utskottet 2012-10-23. Representanter från 

kvinnohälsovården (KHV) och barnhälsovården (BHV) 

medverkade 2012-10-23 med information om sitt uppdrag 

och sin verksamhet. Därefter diskuterades och 

sammanfattades informationen: MVC och BVC har ersatts 

med begreppen Kvinnohälsovård (KHV) och Barnhälsovård 

(BHV) och de har ett tydligt uppdrag.  

Planeringsgruppen fick i uppdrag att skriva till de 

medicinska programgrupperna (MPG) Barn samt 

Kvinnosjukvård och Kvinnohälsa för att få deras synpunkter 

på motionen. 

 

Ett brev med frågeställningar samt begäran om synpunkter 

på motionen skickades 2012-11-20.  

Vid sammanträdet 2012-12-04 enades utskottet om att 

avvakta svaren från de medicinska programgrupperna. 

Svar från MPG Kvinnosjukvård och Kvinnohälsa och  

MPG Barn bifogades kallelsen till planeringsgruppens 

sammanträde 2013-03-05. Barnhälsovårdens årsrapport med 

bilaga finns också tillgänglig på utskottets intranätsidor 

under arbetsmaterial. 

De medicinska programgruppernas svar bifogades kallelsen 

till utskottssammanträdet 2013-03-19. 

 

Utskottet diskuterade då svaren och enades om att ett förslag 

till yttrande ska tas fram. Ledamöterna var eniga om att det 

finns stora skillnader i länet, samt att det är oacceptabelt.   

Socialdemokraterna yrkar att motionens 1:a att-sats ska vara 

besvarad och att 2:a att- satsen ska bifallas. 
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Sekreteraren får i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande 

där 1:a att-satsen är besvarad och 2:a att-satsen bifalls. 

 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2013-04-30.  

Förslaget som godkändes efter en redaktionell justering 

bifogades kallelsen till dagens utskottssammanträde. 

 

Beslut 

På ordförandens fråga bifaller utskottet föreliggande förslag; 

att motionens 1:a att-sats är besvarad och 2:a att-satsen 

bifalls.  

§ 51 
 

Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

27 augusti: Eventuellt information av Folkhälsoplaneraren 

och eventuellt information om landstingets avtal med privata 

vårdgivare, samt presentation av Rolf Östlund – ny 

sjukvårdsdirektör. 

17 september: Eventuellt information om Psykiatriska 

kliniken. 
 

Förslag på information vid kommande  

utskottssammanträden: Vårdcentralerna Bra Liv, Apladalens 

vårdcentral, samt Familjecentral. 
 

För planeringsgruppen planeras: 

13 augusti: Eventuellt Folktandvården i Vaggeryd alternativt 

Ungdomsmottagningen i Vaggeryd. 

§ 52 
 

Studieresa 15-16 oktober 
Utskottet ska göra en studieresa med buss till Stockholm. De 

önskar besöka: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

få information om Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU), Södersjukhuset (SöS) och 

Tandläkarhögskolan. På hemresan ska eventuellt ett besök 

också göras på Vidarkliniken i Järna.  

Information om planeringen lämnas. 

§ 53 
 

Information om en kiropraktors verksamhet 
Johan Carlsson och David Larsson informerar om sin 
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verksamhet och arbetet som kiropraktor. 

De informerar också om kvalitetsskillnader i utbildningen 

till kiropraktor i Sverige och i Danmark och England. 

Johan Carlsson och David Larsson framför också synpunkter 

på landstingets regelverk och ersättningssystem.  

§ 54 Medborgardialog 
Landstingets medborgarpanel har nu 580 medlemmar. 

Resultatet av den åttonde medborgarpanelen som handlade 

om Landstingets kundcenter finns tillgänglig på landstingets 

hemsida www.lj.se/medborgarpanel.    

§ 55 Ekonomi 

Ekonomirapport för tiden 2013-01-01--2013-04-30 lämnas. 

§ 56 Anmälningsärende 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 57 Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 13:20-14:20, eftersom nästa 

föredragshållare, Mikael Nordholm är försenad. 

§ 58 Information om planerade om- och nybyggnationer 

m.m. 
Mikael Nordholm redogör för om- och tillbyggnationen av 

vårdcentralen Bra Liv i Gislaved. Ritningar presenteras över 

de 4 våningsplanen. 

 

För vårdcentralen Bra Liv i Smålandsstenar har ett formellt 

beslut ännu inte fattats om nybyggnation. Enligt planeringen 

ska den nya vårdcentralen stå klar vid årsskiftet 2014/2015. 

Byggnaden ska även innehålla familjecentral och apotek. 

 

Byggstarten för familjecentralen i Värnamo är planerad till 

hösten 2013. 

 

Något beslut för Habiliteringscentrums lokaler i Värnamo 

finns ännu inte. 

 

Mikael Nordholm avslutar med att berätta om uppsagda 

hyresavtal i Rydaholm och Vaggeryd.    

http://www.lj.se/medborgarpanel


 

PROTOKOLL 5(5) 

      

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo,   
§§ 48-59 
Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 
 

 

 Sign 

 

§ 59 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:30.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Britt Johansson 

§§ 48-53 

Marianne Andersson 

§§ 54-59 

Arne Ekegren 

 
 


