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UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 22-42 

Tid: 2016-03-01 13:00-16:10    

 

 

Plats: Regionens hus, sal A  

§ 32 Motion- Samverkan inom missbruksvården  
Diarienummer: RJL2015/2672 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i enlighet med 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 

 Att motionen är besvarad med hänvisning till beslut i Budget 

med verksamhetsplan 2015, flerårsplan 2016-2017 och 

uppdrag att utreda behovet av beroendemottagning där Region 

Jönköpings län och kommunerna samverkar. Beslutet i budget 

låg till grund för ett tilläggsuppdrag till den ovan nämnda 

utredningen 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Sammanfattning  

Eva Eliasson och Mona Forsberg, båda Socialdemokraterna har i 

en motion yrkat att ett helhetsperspektiv med förebyggande åtgärder 

inom missbruksvården skall återskapas, vilket innebär en 

samverkansmodell mellan kommun och region med medverkan av 

läkare och sjuksköterskor motsvarande tidigare socialmedicinska 

mottagningar. En utredning om omhändertagande av påverkade 

personer görs i samverkan med länets kommuner. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden Folkhälsa och sjukvård 2016-

02-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdal yrkar bifall till motionen.  

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag att motionen är 

besvarad. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Marcus 

Eskdahls yrkande och finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande 

förslag.  
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Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Marcus 

Eskdahls yrkande (NEJ) 

 

För JA röstar följande ledamöter: Samuel Godrén, Rune Backlund, 

Malin Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, Mattias 

Ingesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.  

 

 

För NEJ röstar följande ledamöter: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Jonas Nilsson, Rachel de Basso, Kajsa Carlsson,  

Ann-Kristin Göransson och Carina Ödebrink. 

 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag. 

 

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  

Tid: 2016-02-23, kl 13:00-17:15 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 14 
 

Motion – Samverkan inom missbruksvården 

Diarienummer RJL2015/2672 

Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

besluta  

 att motionen är besvarad med hänvisning till beslut i Budget 

med verksamhetsplan 2015, flerårsplan 2016-2017 och 

uppdrag att utreda behovet av beroendemottagning där 

Region Jönköpings län och kommunerna samverkar. 

Beslutet i budget låg till grund för ett tilläggsuppdrag till 

den ovan nämnda utredningen. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 

mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

Sammanfattning 

Eva Eliasson och Mona Forsberg, båda Socialdemokraterna har i 

en motion yrkat 

 att ett helhetsperspektiv med förebyggande åtgärder inom 

missbruksvården skall återskapas, vilket innebär en 

samverkansmodell mellan kommun och region med 

medverkan av läkare och sjuksköterskor motsvarande 

tidigare socialmedicinska mottagningar. 

 

En utredning om omhändertagande av påverkade personer görs i 

samverkan med länets kommuner. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk yrkar bifall till förslaget till beslut.  

 

Marcus Eskdahl med instämmande av Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen.  
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 10-22  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 

nämnden bifaller ordförandens yrkande, att bifalla förslaget. 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Maritha Josefsson Mona Forsberg 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-01-18 RJL2015/2672 

  

   

Regionledningskontoret  

Folkhälsa och sjukvård 

Signe Axelsson 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Motion – Samverkan inom missbruks-
vården 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta 

 

 att motionen är besvarad med hänvisning till beslut i Budget med verk-

samhetsplan 2015, flerårsplan 2016-2017 och uppdrag att utreda behovet 

av beroendemottagning där Region Jönköpings län och kommunerna sam-

verkar. Beslutet i budget låg till grund för ett tilläggsuppdrag till den ovan 

nämnda utredningen. 

 

Sammanfattning 

Eva Eliasson och Mona Forsberg, båda Socialdemokraterna har i en motion yrkat 

 

 att ett helhetsperspektiv med förebyggande åtgärder inom missbruksvår-

den skall återskapas, vilket innebär en samverkansmodell mellan kommun 

och region med medverkan av läkare och sjuksköterskor motsvarande tidi-

gare socialmedicinska mottagningar. 

 

En utredning om omhändertagande av påverkade personer görs i samverkan med 

länets kommuner. 

 

Information i ärendet 

2014 startade en utredning om omhändertagande av påverkade personer, utred-

ningen görs i samverkan mellan Regionen och dess kommuner. Utredningen fi-

nansieras av särskilda statliga stimulansmedel. 
 

Tilläggsuppdraget innebär kortfattat att utreda och ta fram förslag på en verksam-

het som kan erbjuda en sammanhängande vårdkedja avseende missbruks- och 

beroendevård. Verksamheten ska också ha beredskap för att möta morgondagens 

utmaningar i form av förändring av missbruksbeteenden, förändringar inom  

preparatområden med mera. En beroendemottagning där Region Jönköpings län 

och kommunerna samverkar bör vara en länk i vårdkedjan som kan kombineras 

med efterföljande intervention, abstinensvård och behandling. 

 
 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-01-18 RJL2015/2672 

 
 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr  Mats Bojestig 

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör 




