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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 67-72 

Tid: 2015-06-15, kl 08:00-09:30 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C) 

Marcus Eskdahl (S) 

 

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

  

§ 67 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt med det första utskickade förslaget 

med följande tillägg: 

 Extra presidiesammanträde  

§ 68 Informationsärenden 
Mats Bojestig informerar om följande ärenden: 

Ny motion 

- Låt patientnämnden administrera alla klagomål, RJL2015/534. 

Presidiet vill avvakta regeringens proposition före beredning av 

motionen, samt få information om patientnämndens arbete.  

§ 69 

RJL 

2015/ 

698 

Återremiss Yttrande över Trygg och effektiv 
utskrivning från sluten vård remiss, 
(SOU2015:20)  
Beslut 

 Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

besluta 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 
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delar av utredarens förslag. Några områden kräver ytterligare 

fördjupning och klargörande. 

Vid nämndens sammanträde den 2 juni återremitterades ärendet 

för ett förtydligande i yttrandet. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialdepartementens remiss SOU2015:20 Trygg och 

effektiv utskrivning 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl föreslår att ordet regionalt läggs till i tillägget 

som då ska lyda: Detaljer om hur ett lokalt/regionalt samarbete 

ska se ut måste överenskommas lokalt/regionalt. 

§ 70 

LJ 

2014/ 

88 

Svar - Flexibla öppettider inom primärvården 
Beslut 

 Presidiet beslutar att det ska tas fram ett kostnadsförslag för 

ökat öppethållande på vårdcentralerna någon dag per vecka, 

från kl 07:00 till kl 18:00. 

Sammanfattning 

Vid Landstingsfullmäktiges sammanträde 2014-11-25--26 

beslutades att det ska skapas tydligare incitament för flexiblare 

öppettider på vårdcentralerna. 

Ett förslag skulle tas fram till presidiesammanträdet den 15 juni. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25 

 

Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl diskuterar möjligheten att ge ett särskilt uppdrag 

till primärvården om flexiblare öppettider som man gjort till 

Folktandvården.  

Maria Frisk poängterar att det i så fall måste ske inom 

kvalitetspengarna.  
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§ 71 

RJL 

2015/ 

710 

Budget med verksamhetsplan 2016 
Beslut  

 Presidiet beslutar att det budgetunderlag som lämnades vid 

nämndens sammanträde den 2 juni ska utgöra nämndens 

underlag för beslut, tillsammans med de eventuella tillägg 

som kommer fram vid sammanträdet den 23 juni.  

 

Sammanfattning 
Ett underlag till budget presenterades vid nämndens sammanträde 

den 2 juni. 

 

Beslutsunderlag 

 Budgetunderlag 2014-06-02 

 

Förslag under sammanträdet 

Ordföranden informerar om vilka områden majoriteten vill lyfta 

fram: Bl.a. folkhälsa, primärvården och lika förutsättningar för 

habiliteringen. 

Marcus Eskdahl meddelar att oppositionen vill avvakta RS-au i 

september för att få helheten, men att de vid sammanträdet 

kommer att lämna något förslag. 

Fler förslag och underlag till en enhetlig avgift ska tas fram till 

sammanträdet i RS-au. 

Ordföranden summerar diskussionen med att ”konkreta 

ändringsförslag ska lämnas skriftligt vid sammanträdet”. 

§ 72 Extra presidiesammanträde 
Ett extra presidiesammanträde blir den 22 juni kl 08:30 för 

planering av nämndens sammanträde den 11 augusti. Detta 

ersätter det på sammanträdesplanen inplanerade sammanträdet 

den 28 juli. 
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Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 
 

 

 

 


