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Plats: Regionens hus, sal A  

§ 34 Komplettering av avsnitt 5.17 i 
förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län  
Diarienummer: LJ 2014/733 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i enlighet med 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

 Godkänna komplettering av avsnitt 5.17 i 

förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings 

län 

 En översyn avseende filialer görs i samband med revidering 

av regelboken 2017.  

 

Sammanfattning  
Uppdraget att driva vårdcentral i Jönköpings län är omfattande. Den 

föreslagna kompletteringen av förfrågningsunderlaget syftar till att 

säkerställa invånarnas närhet till vård med fortsatt hög kvalitet och 

god tillgänglighet på mindre orter. Kompletteringen möjliggör för 

regionen att besluta om uppdrag till godkända leverantörer att ta över 

och driva en vårdcentral på en mindre ort som filial till sin 

huvudmottagning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden Folkhälsa och sjukvård  

2016-02-23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink vill att Socialdemokraternas yrkande biläggs 

protokollet lydande:  

Att i en kommun med fler godkända leverantörer ska samtliga 

erbjudas överta den aktuella vårdcentralen och driva den som filial. 

Utifrån det som är bäst för berörda invånare ska därefter politiskt 

beslut fattas. 

Rune Backlund yrkar avslag på Socialdemokraternas förslag. Yrkar 

bifall till föreslagen förändring och att en översyn görs i samband 

med revidering av regelboken 2017.  
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Beslutsgång  

Ordföranden medger att Socialdemokraterna får lägga sitt yrkande 

som en anteckning till protokollet, samt ser att styrelsen bifaller Rune 

Backlunds yrkande att en översyn görs i samband med revidering av 

regelboken 2017.  

 

Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  

Ordföranden  

Malin Wengholm 

 

   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 10-22  
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Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 15 Komplettering av avsnitt 5.17 i 
förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval 
i Jönköpings län” 
Diarienummer LJ 2014/733 
Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

besluta  

 godkänna komplettering av avsnitt 5.17 i 

förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län.”  

 

Sammanfattning  
Uppdraget att driva vårdcentral i Jönköpings län är omfattande. Den 

föreslagna kompletteringen av förfrågningsunderlaget syftar till att 

säkerställa invånarnas närhet till vård med fortsatt hög kvalitet och 

god tillgänglighet på mindre orter.  

 

Kompletteringen möjliggör för regionen att besluta om uppdra till 

godkända leverantörer att ta över och driva en vårdcentral på en 

mindre ort som filial till sin huvudmottagning. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-14 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Lena Skaring Thorsén, Helena Stålhammar och Maritha Josefsson 

yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden förslaget till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

 

Vid protokollet 
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Lena Lindgren 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Maritha Josefsson Mona Forsberg 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Komplettering av avsnitt 5.17 i 
förfrågningsunderlag ”Primärvård inom 
vårdval i Jönköpings län” 

Förslag till beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår Regionfullmäktige att besluta att 

godkänna komplettering av avsnitt 5.17 i förfrågningsunderlag ”Primärvård inom 

vårdval i Jönköpings län”.  

Sammanfattning  
Uppdraget att driva vårdcentral i Jönköpings län är omfattande. Den föreslagna 

kompletteringen av förfrågningsunderlaget syftar till att säkerställa invånarnas 

närhet till vård med fortsatt hög kvalitet och god tillgänglighet på mindre orter. 

 

Kompletteringen möjliggör för regionen att besluta om uppdra till godkända 

leverantörer att ta över och driva en vårdcentral på en mindre ort som filial till sin 

huvudmottagning.  

Information i ärendet 

Komplettering av avsnitt 5.17 
När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer Region Jönköpings län 

situationen och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna. 

  

För att säkerställa närhet till hälso- och sjukvård i mindre orter kan regionen 

besluta att en godkänd leverantör i samma kommun får ta över den aktuella 

vårdcentralen och driver den som filial inom ramen för sitt befintliga avtal. 

 

Regionens beslut ska innehålla villkor för filialens öppettider, vårdutbud, 

bemanning och medicinteknisk utrustning utifrån vad som bedöms långsiktigt bäst 

för invånarna. 

 

Regionen beslutar samtidigt om fördelning av geografiskt närområde och 

överföring av invånarna som tidigare valt den övertagna vårdcentralen. 
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Glesbygdsersättning utgår inte för vårdcentraler som omvandlas till filial. 

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 

Jönköpings län. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr    Mats Bojestig  

Regiondirektör    Hälso- och sjukvårdsdirektör 

      


