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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 130-138 

Tid: 2015-11-23, kl 08:00-09:15 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S)  

 

Övriga: 

Anna-Karin Malm, servicechef § 131 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 130 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 131 Informationsärenden 

 RJL2015/1824 Motion - Sjukresesystemet anpassat till 

dagens behov 

Anna-Karin Malm informerar om sjukresesystemet.  

Information ska lämnas till nämnden vid sammanträdet i januari. 

När ett förslag till yttrande finns framtaget ska synpunkter 

inhämtas från nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM), 

patientnämnden, länspensionärsrådet (LPR) och länsrådet för 

funktionsnedsättningar (LFF).  

 Regionrevisionen - Granskning av åtgärder för ekonomi i 

balans (RJL2015/2338) 

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar information om  

regionrevisionens rapport.  

Folkhälsa och sjukvård skriver ett förslag till yttrande som lämnas 

till presidiet under veckan för att kunna tas upp på nämndens 

sammanträde den 8 december. Ärendet ska därefter behandlas av 

regionstyrelsen den 15 december.  

 Beslutsärenden till nämnden 

§ 132 

RJL 

2015/ 

2201 

Patientrörlighet inom EES – kompletterande 
förslag för tandvården S2015/07006/FS 
Beslut 
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Presidiet beslutar 

 föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att 

godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har inga synpunkter på föreslagna 

kompletteringar rörande tandvård då dessa uppfattas komma 

påverka regionen i ringa omfattning.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-12 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Beslutsärenden för presidiet 

§ 133 

 

Datum för stipendieutdelning 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 att Helena Stålhammar fortsätter planeringen av 

stipendieutdelningen 

 

Beslutsunderlag 

 Sammanställning av aktuella skolor och avslutningsdatum 

m.m. från Futurum, november 2015 

 

Information i ärendet 

Helena Stålhammar har fått ordförandens uppdrag att planera för 

stipendieutdelningarna, samt ge förslag på ledamöter som kan 

dela ut stipendierna. Namnen på dessa skickas till sekreteraren 

som meddelar Futurum. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret: Futurum 
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§ 134 
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Presidiet beslutar  

 Hälsa för livet – Dialog med patientföreningar 14 december 

i Rosensalen  

Samtliga ordinarie ledamöter i nämnden har fått inbjudan via e-

post från Qulturum. 

 inbjudan till kommande dialoger med patientföreningar 

skickas av Qulturum, även i fortsättningen direkt till de 

ordinarie ledamöterna i nämnden. 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret: Qulturum 

§ 135 
 
Presidiets sammanträdestider för 2016 
Beslut 
Presidiet beslutar 

 att ha ett presidiesammanträde inför nämndens 

sammanträde i januari, den 14 december kl 08:00 

 att fastställa datum för presidiets sammanträden 2016 vid 

sammanträdet den 14 december  

 

Förslag under sammanträdet 

Helena Stålhammar och Marcus Eskdahl föreslår att presidiets 

sammanträdestid förlängs till två timmar. 

 

Marcus Eskdahl vill att föreslagna datum (8/2, 1/3, 12/4, 17/5, 

14/6, 29/8, 26/9, 31/10, 28/11 och ??/12) kompletteras med ett 

förslag där presidiets sammanträden är förlagda på onsdagar  

kl 08:00-10:00. 

  

Beslutsgång 

För att beslut ska kunna fattas vid sammanträdet den 14 december 

får sekreteraren i uppdrag att ta fram ett förslag enligt ovan. 
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§ 136 
 
Frågor ställda vid nämndsammanträdet  
2015-11-03 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 Frågan kring mammografiundersökningar kommer att 

besvaras vid nämndens sammanträde i juni 2016 då 

information ska lämnas. 

 Fråga två om patientstyrd inskrivning som berör psykiatrin 

ska tillsvidare sättas upp på Kom ihåg! -listan.  

 

Sammanfattning 
Förslag från Elisabeth Töre (V) vid nämndens sammanträde 

2015-11-03: 

”Med anledning av den indragna mammografibussen i 

Mariannelund föreslår Vänsterpartiet att nämnden om ett år 

(under 2016) får en redovisning av genomförd mammografi i det 

aktuella området.” 

 

”Att nämnden bjuder in sakkunnig från verksamhet som tillämpar 

patientstyrd inskrivning att informera.” 

§ 137 
 
Sammanställning över nämndens kostnader för 
kurs-, konferensavgifter och boende 
Beslut 

Presidiet beslutar  

 godkänna sammanställningen från ekonomiavdelningen. 

§ 138 
 
Kom ihåg! 
En genomgång och av listan görs.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

Maria Frisk   
 
 

 

 

 


