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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 58-63 

Tid: 2015-06-23, kl 13:00-14:30 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S) 

Maritha Josefsson (M) 

Mona Forsberg (S) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S) 

Anne Karlsson (SD) 

Desirée Törnqvist (S) 

Bertil Nilsson (M) 

Eva Eliasson (S) 

Marianne Andersson (KD) 

Lena Skaring Thorsén (FP)  

Sibylla Jämting (MP) (ers Kajsa Carlsson (MP)) 

Elisabeth Töre (V) 

 

Ersättare: 

Britt Johansson (M) 1:e ersättare 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare  

Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  

  

 

§ 58 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Maritha Josefsson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

§ 59 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§ 60 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 61 Informationsärenden och aktuell information 

Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:  

 IVO-ärenden 

 Redovisning av tillgänglighet 

 Ny organisation för chefsläkarna inom Folkhälsa och 

sjukvård gäller från 2015-06-01 

Kristina Bertov informerar om   

 Månadsrapport 

Nämnden önskar en redovisning över periodisering av budget och 

kostnader/månad för de två senaste åren. 

 Beslutsärende till regionstyrelsen 

§ 62  

RJL 

2015/ 

710 

Budget med verksamhetsplan 2016 
Beslut  

 Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar enhälligt att 

överlämna budgetförslaget tillsammans med samtliga 

partiers förslag till Regionstyrelsen 

 

Sammanfattning 
Ett underlag till budget presenterades vid nämndens sammanträde 

2015-06-02. Vid presidiets sammanträde 2015-06-15 beslutades 

att budgetunderlaget som lämnades vid nämndsammanträdet ska 

utgöra nämndens underlag för beslut, tillsammans med de 

eventuella tillägg som kommer fram vid nämndens sammanträde 

2015-06-23. Eventuella ändringsförslag ska då lämnas skriftligt. 

 

Beslutsunderlag 

 Budgetunderlag 2014-06-02 

 Förslag från Sverigedemokraterna 

 Förslag från Vänsterpartiet 

 Förslag från Allianspartierna 

 Förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
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Förslag under sammanträdet 

Ordföranden informerar om att budgetunderlaget och 

allianspartiernas förslag med korrigeringar utgör nämndens 

budgetförslag. 

 

Elisabeth Töre, V yrkar bifall till eget förslag med en korrigering, 

samt till det föreliggande budgetförslaget. 

 

Marcus Eskdahl, S med flera yrkar bifall till S och MP förslag och 

yrkar avslag för allianspartiernas förslag med instämmande av 

Sibylla Jämting, MP. Marcus Eskdahl hänvisar till kommande 

budgetprocess under hösten, och tar därför ”inte ställning till det 

föreliggande tjänstemannaförslaget”. 

 

Moderaterna yrkar genom Maritha Josefsson bifall till 

föreliggande budgetförslag med allianspartiernas förslag och 

avslag till S och MP förslag. Lena Skaring Thorsén, FP och 

Helena Stålhammar, C instämmer i Maritha Josefssons yrkanden. 

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:00-14:15. 

 

Ordföranden föreslår att yrkandena återtas och att partiernas 

förslag bifogas budgetförslaget.  

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden enhälligt att överlämna 

budgetförslaget tillsammans med samtliga partiers förslag till 

Regionstyrelsen.  

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen  
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 Beslutsärenden för nämnden 

§ 63 

RJL 

2015/ 

698 

Återremiss: Yttrande över Trygg och effektiv 
utskrivning från sluten vård remiss, dnr 
S2015/1650/FS  
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 godkänna det kompletterade yttrandet som remissvar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över ovan rubricerat betänkande. 

 

Remisskonferens arrangerades av SKL 2015-05-13 med 

anledning av betänkandet. Regioner, landsting och kommuner 

som är remissinstanser var inbjudna för att diskutera 

utformningen av remissvar. Enighet fanns för att bejaka stora 

delar av utredarens förslag. Några områden kräver ytterligare 

fördjupning och klargörande. 

Vid nämndenssammanträdet 2015-06-02 återremitterades ärendet 

för en komplettering i yttrandet.  

 

Beslutsunderlag 

 Remiss SOU2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från 

sluten vård 

Förslag under sammanträdet 

Desirée Törnqvist föreslår att andra meningen i yttrandet 7.4.5 

ändras till; Slutenvården måste därför i de flesta fall ta initiativ till 

en planering inför utskrivning som täcker de närmaste dagarna 

efter sjukhusvistelsen. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden ändringen. 
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Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk Maritha Josefsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


