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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo    
§§ 24-35 
Tid: 2014-03-18, kl 10:00-14:15 

Plats: Konferensrummet, Apladalens vårdcentral, 

Värnamo 

Närvarande: Beslutande: 

Britt Johansson (M), ordförande 

Ingvar Björk (M) (ers Marianne Andersson (KD))    

Bo Kärreskog (S)  

Lis Melin (M)  

Clas Ebbesson (M) (ers Arne Ekegren (M))  

Doris Lidman (KD)   

Karl-Magnus Svensson (FP)  

Bengt Petersson (C) 

Evaggelos Tottas (S)  

Susanne Josefsson (S) (ers Desirée Törnqvist (S))  

Lena Persson (S) 

Stefan Svensson (S)   

Per-Olof Bladh (V)  

Sven-Evert Gunnarsson (SD) 

 

Övriga närvarande: 

Anders Bergström, verksamhetschef § 26 

Margareta Nyberg, enhetschef § 26 

Lena Lindgren, utskottssekreterare 

  

Ej närvarande: Kajsa Carlsson (MP) 

  

§ 24 Val av protokolljusterare 

Utskottet utser Sven-Evert Gunnarsson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 25 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning fastställs med följande 

tillägg av ärenden: 

- Flerårsplan 2016-2017 

- Fråga  

- Uppvaktning 

§ 26 Information om Apladalens vårdcentral 
Anders Bergström och Margareta Nyberg informerar om 

Apladalens vårdcentral med hjälp av en bildpresentation 

med följande rubriker: 

- Apladalens vårdcentral, Värnamo 
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- Allt på ett ställe 

- Företagshälsovård 

- Specialistvård 

- Vårdcentral 

- ”Livsstilsmottagning” 

- Personal 

- Vad kan vi erbjuda? 

- Mer information 

- Artrosskola 

- Livsstilsmottagning 

- Hälsomötesplatsen 

- Förbättringsarbeten 

- Väntrumsenkäter 

- Nationell patientenkät 

- Medel av de 8 indikatorerna i NPE 

- Det är bara ett problem ……. 

- Övriga synpunkter på Vårdvalet 

- Primör 

- Representation – Primärvård – Utmaning! 

- Sammanfattning 

- Allt på ett ställe! 

 

Informationen avslutas med en rundvandring i lokalerna. 

§ 27 

Dnr 

LJ2013/ 

767 

Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Anna-Carin Magnusson och Annika Hansson, 

Socialdemokraterna landstingsfullmäktige besluta 

 

att  landstinget utvärderar effekterna av primärvårdens 

öppethållande. 

 

Motionen anmäldes 2013-08-13 och 2013-08-27 för 

planeringsgruppen respektive utskottet. Interpellationen med 

interpellationssvar (LJ2012/44) ”Vart har utvärderingen av 

stängningen av helgjouren i Tranås tagit vägen?”, från 

februari 2012, delades då också ut.  

Utskottet förde en kort diskussion om beredningen av 

motionen och kom fram till att efterfråga 

primärvårdsdirektörens synpunkter. 
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Primärvårdsdirektören och verksamhetschefen för Vråens 

vårdcentral medverkade vid utskottets sammanträde 2013-

12-05. De anser att vårdcentralernas öppettider ska vara 

flexibla och anpassas efter lokalbefolkningens behov, i 

enlighet med Regelboken. 

 

I Regelbok för Vårdval i Jönköpings län 2013, under avsnitt 

3. Uppdrag, 3.1 Vårdgaranti och öppettider  
står bland annat följande: ”Öppettiderna ska anpassas till 

behovet hos de invånare som valt enheten. När vårdenheten 

inte har öppet ska telefonsvarare informera om öppettider 

samt hänvisa till alternativa vårdgivare. Kvällar, nätter och 

helger kan hänvisning ske till jourmottagning. Vårdenheten 

ska ha en skriftlig överenskommelse med enheten man 

hänvisar till.” Texten har inte ändrats sedan starten 2010.  

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-12-18 kom 

gruppen fram till att en representant från Vårdvalsenheten 

skulle bjudas in till nästa utskottssammanträde.  

 

Representanter för vårdvalsenheten medverkade med 

information vid sammanträdet 2014-01-14. Ledamöterna 

sammanfattade informationen med ”Tillgänglighet är förenat 

med kostnad, samt att det är skillnad mellan behov/önskemål 

- sjukvård/service”.  

Ledamöterna önskar få statistik över jourbesök på Tranås 

vårdcentral före jourcentralens centralisering till Eksjö. 

De framför också önskemål om att få föredragningen 

skriftligt.  

En sammanfattning av föredragningen bifogades kallelsen 

till planeringsgruppens sammanträde 2014-03-04. Vid 

sammanträdet delades en beskrivning också ut av antal 

akutbesök 2009 och 2013för patienter från Tranås, samt 

orsak till besöken.  

Informationen bifogades kallelsen till dagens 

utskottssammanträde. 

Efter en diskussion enas ledamöterna om att de vill få 

besked om vilka öppettider helgjouren i Tranås hade, samt 

ger planeringsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till 

yttrande.  
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§ 28 
 
Sammanträdesplanering 
För hälso- och sjukvårdsutskottet planeras: 

15 april: Akutkliniken, operation och anestesi, beslut av 

underlag till flerårsplan 2016-2017.  

20-21 maj: Studieresa till Göteborg. Utskottet åker buss med 

Reinholds Buss AB, Malmbäck.  

Planeringsgruppen som fått i uppdrag att avgöra vilka 

verksamheter som ska besökas har enats om följande: 

Mobiltandvårdsenhet, Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus med information om barncancervården, 

akut och kirurgiverksamheten, Sahlgrenska akademin, samt 

tid för ett utskottssammanträde. 

 

Förslag på verksamheter som utskottet önskar information 

om vid kommande sammanträden: familjecentralen i 

Gislaved, kvinnokliniken, medicinkliniken, dialysenheten, 

hudmottagningen, kirurgkliniken med urologi, 

öronmottagningen, geriatriska kliniken, ortopedkliniken, 

samrehab, barnmottagningen, folkhälsochefen och 

miljöchefen. 

§ 29 
 
Konferensrapport 
Doris Lidman och Lena Persson har deltagit i Mässa och 

äldrekonferens ”Se mig för den jag är”, den 5 respektive 6 

mars i Jönköping. 

 

Rapport från konferensen lämnas. 

§ 30 Ekonomi 

Utskottets budget för 2014 är 120 000 kronor. 

§ 31 Anmälningsärenden 

Anmäls och läggs till handlingarna, enligt särskild 

förteckning. 

§ 32 Flerårsplan 2016-2017 

Ordföranden meddelar nu att majoritetspartiernas förslag till 

Underlag för flerårsplan 2016-2017 nu är klart. Förslaget 

kommer att skickas med e-post till ledamöterna under 

eftermiddagen.  
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Oppositionspartiernars förslag ska lämnas till sekreteraren 

senast den 28 mars. 

§ 33 Fråga  

Lena Persson frågar om det band med text 

Landstingspolitiker, som togs fram förra hösten för 

aktiviteten om Medborgardialog, får användas i 

partisammanhang i kommande valarbete? 

Frågan ska ställas till informationsavdelningen. Sekreteraren 

återkommer med besked. 

§ 34 Uppvaktning 

Bo Kärreskog framför utskottets gratulationer och 

överlämnar en blomma till Britt Johansson som fyllt jämna 

år. 

§ 35 Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14:15.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 
Justeras 

 

Britt Johansson Sven-Evert 

Gunnarsson 

 

 
 


