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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-9
Tid:

2016-01-19, kl 13:00-17:10

Plats:

Herrgården och konferensrummet Galaxen,
Länssjukhuset Ryhov
Beslutande:
Maria Frisk (KD), ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S)
Maritha Josefsson (M)
Mona Forsberg (S)
Lis Melin (M)
Per Svenberg (S)
Britt Johansson (M) (ers Anne Karlsson (SD))
Desirée Törnqvist (S)
Bertil Nilsson (M)
Eva Eliasson (S)
Marianne Andersson (KD)
Lena Skaring Thorsén (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)

Närvarande:

Ersättare:
Hannah Ekeroos Sturesson (KD) 1:e ersättare
Emelie Walfridsson (C) 1:e ersättare
Tomas Bäuml (M) 1:e ersättare
Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare
Rachel De Basso (S) 1:e ersättare
Carmen Damian (L) 1:e ersättare
Övriga:
Anna-Karin Malm, serviceresechef § 4
Per Nodbrant, verksamhetschef § 4
Michael Strandéus, överläkare § 4
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, sekreterare

§1

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Elisabeth Töre att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande tillägg av ärenden:
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- Justering av nämndens protokoll
- RJL2016/88 Statliga medel för flyktingarbete - åtgärder
§3
RJL
2016
/50

Anmälan av informationshandlingar

§4

Informationsärenden och aktuell information

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

Anna- Karin Malm informerar om sjukresor m.m. inför
beredningen av motion – Sjukresesystem anpassat efter dagen
behov (RJL2015/1824)
Per Nodbrant och Michael Strandéus informerar om
onkologkliniken och om den nyinvigda strålbehandlingen, som
nämnden också får besöka.
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:


Öppna jämförelser, www.vardenisiffror.se



Statlig utredning SOU 2015:98 Träning ger färdighet –
Koncentrera vården för patientens bästa



Utredningen, en nationell samordnare Effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14



Region Jönköpings län
- Bästa möjliga vård och hälsa på lika villkor
- Rekryteringssituationen
- Samarbete/samgående av verksamheter
- Rätt använd kompetens


Frågor
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar den fråga som ställdes av
Marcus Eskdahl vid sammanträdet i december kring hur den
statliga resursförstärkningen inom förlossningsvården och
kvinnors hälsa ska användas.
Den fråga som ställdes av Bengt-Ove Eriksson vid samma
sammanträde kommer att besvaras vid nämndens sammanträde i
februari.
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Följande frågor ställs nu av Sibylla Jämting (MP):
Redovisning och belysning av handlingsplanen önskas, inklusive
svar på följande frågor:
Var dras vårdplatser in?
Vilka tjänster dras in?
Vilka riskanalyser har gjorts och redovisning av dessa?
Hur kommer vi i FS-nämnden kunna följa effekterna och
konsekvenser av handlingsplanen?
I Linköping och på flera andra håll i landet har man en
organisation med akutläkare som bemannar akutmottagningarna.
Vilka planer och tankar finns i vår region om att införa detta?
Marcus Eskdahl ställer följande frågor:
I regeringens budgetförslag 2016 ska bidrag lämnas för glasögon
till barn och unga. Verksamheten får därför många frågor kring
detta och när det ska börja gälla.
Hur sker informationen om detta till medborgarna?
Var är besluten fattade när det gäller stängning av
vårdavdelningar (geriatriken)?
I åtgärdsplanen finns det inte definierat.
§5
RJL
2016/
88

Statliga medel för flyktingarbete - åtgärder
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar föreslå
regionstyrelsen


Godkänna förslaget till inriktning, samt att återredovisning
sker fortlöpande till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.



De ospecificerade resurserna som inte är fördelade bör vara
föremål för politiska beslut.

Sammanfattning
Med anledning av det stora antal asylsökande som kom till
Sverige under hösten 2015 tilldelas Sveriges kommuner och
regioner/landsting statliga medel för att täcka delar av de ökade
kostnaderna. Region Jönköpings län har tilldelats 59 miljoner
kronor. En åtgärdsplan är framtagen som beskriver vilka initiala
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åtgärder, inklusive eventuella personalförstärkningar som
verksamheterna i nuläget bedömt behövs för att klara uppdraget
att erbjuda asylsökande vård som inte kan anstå och
hälsoundersökningar. Det är också viktigt att de asylsökande så
smidigt och så snart som möjligt integreras i det svenska
samhället. Delar av de medel som regionen har tilldelats kommer
därför att föreslås gå till integrationsarbetet.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden förslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till
inriktning, samt att återrapportering ska ske fortlöpande till
nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Efter 10 minuters ajournering av sammanträdet
yrkar Socialdemokraterna att de ospecificerade resurserna som
ännu inte är fördelade bör vara föremål för politiska beslut.
Beslutsgång
På ordförandens fråga godkänner nämnden ovanstående
yrkanden.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§6
RJL
2015/
2184

SOU2015:76 (S2015/05570/FS) Ett
tandvårdsstöd för alla – fler och starkare
patienter samt Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets delredovisning
Uppdrag att säkerställa tillgång till en
prisjämförelsetjänst för tandvård
(S2015/06302/FS)
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar


Godkänna föreliggande yttrande som remissvar till
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Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län
ställer sig bakom betänkandet.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-02

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§7
RJL
2015/
2219

Ds 2015:51 Avgiftsfrihet för viss screening
inom hälso- och sjukvården
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar


Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade promemoria.
I promemorian föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas
avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet med förslaget är att
öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland
socioekonomiskt utsatta grupper. Landsting och regioner kompenseras
för de ökade kostnaderna genom en resursförstärkning. Lagförslaget
förslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-01

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Sign

PROTOKOLL

6(8)

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-9
Tid:

§8
RJL
2015/
710
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Budget för nämndens verksamhetsområden
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar
 Godkänna budget för nämndens verksamhetsområden
Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
till förmån för eget förslag, samt förslag som man instämt i.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen
och nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de
delar av verksamheten som utförs i egen regi.
Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen
och nämndernas budgetansvar har regionstyrelsen 2015-12-15
godkänt budget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden.
Beslut har överlämnats till nämnden för fastställande.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-04



Protokollsutdrag Regionstyrelsen daterat 2015-12-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet refererar till de yrkanden
som de framförde vid regionstyrelsens sammanträde 2015-12-15,
med instämmande av Vänsterpartiet, se bilaga 1.
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till budget för
nämndens verksamhetsområden och avslag på
Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkanden, i vilka
Vänsterpartiet instämt i.
Vänsterpartiet vill göra en anteckning till protokollet, se bilaga 2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
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finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till budget för
nämndens verksamhetsområden.
Votering begärs med följande voteringsordning:
JA för bifall till föreliggande förslag röstar: Britt Johansson,
Maritha Josefsson, Lis Melin, Bertil Nilsson, Marianne
Andersson, Lena Skaring Thorsén, Helena Stålhammar och Maria
Frisk.
NEJ för bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
yrkanden, i vilka Vänsterpartiet instämt i: Mona Forsberg, Per
Svenberg, Desirée Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting,
Elisabeth Töre och Marcus Eskdahl.
Nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Vänsterpartiets
begäran om protokollsanteckning bifalls.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - Ekonomi
Vårdcentralerna Bra Liv
Verksamhetsområde Medicinsk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
Verksamhetsområde Psykiatri/rehabilitering
Verksamhetsområde Medicinsk diagnostik
Verksamhetsområde Folktandvård
§9

Justering av nämndens protokoll
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar
 Utse två ledamöter, varav en representant från oppositionen, att
tillsammans med ordföranden justera nämndens protokoll från
och med sammanträdet i februari.
Sammanfattning
I september 2015 framförde Marcus Eskdahl önskemål om att
protokollen från nämndens sammanträden ska justeras av
ordföranden och två justerare, varav en representant från
oppositionen. Ordföranden föreslog då att frågan skulle tas upp i
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parlamentariska nämnden.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar nu att två ledamöter, varav en representant
från oppositionen, tillsammans med ordföranden ska justera
nämndens protokoll.
Beslutsgång
På ordförandens fråga godkänner nämndens ledamöter att
protokollen justeras av ordföranden och två ledamöter, varav en
representant från oppositionen, från och med sammanträdet i
februari.
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Elisabeth Töre

Protokollet är justerat 2016 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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