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PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 20-34 

Tid: 2018-02-28, kl 13:00-14:40 

Plats: Stenbocksalen, Toftaholms herrgård, Vittaryd 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C)  

Rachel De Basso (S) (ers Marcus Eskdahl (S))  

Thomas Bäuml (M)  

Erik Wågman (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S)  

Bertil Nilsson (M)  

Kajsa Carlsson (MP) (ers Desirée Törnqvist 

(S))     

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Ekström (L)  

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V)  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare  

Britt Johansson (M) 1:e ersättare 

Birgit Andersson (M) 1:e ersättare 

Bernt Svensson (L) 1:e ersättare  

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Arne Andersen, direktör för verksamhet stöd 

och service §25 

Britt Forsberg, verksamhetschef §25 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg  

Kristina Bertov, chefscontroller 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 
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§20 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Thomas Bäuml och Per Svenberg att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet.  

§21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

- Informationsärende: Patientsäkerhet och IVO-ärenden       

§22 Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL2018/38 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§23 Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2018/33 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§24 Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§25 Informationsärenden och aktuell information 
Britt Forsberg informerar om 1177 Vårdguiden, samt svarar på 

ledamöternas frågor. 

 

Beslut 
Nämnden beslutar 

 Ge presidiet i uppdrag att ta fram ett mål för inom vilken 

tid man ska få svar när man ringer till 1177. 

 

Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden lämnades av 

Axel Ros, chefläkare till nämnden den 27 februari.   
 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Personalärende   

 Arbetet med att bli oberoende av hyrläkare  

 Arbetet med sommarplaneringen 
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Presidiets protokoll 

Protokollen läggs till handlingarna. 

 

Rapport från konferenser:  

 Jimmy Ekström rapporterar från Nationella e-hälsodagen 

den 21 februari i Stockholm. 

 

Frågor  
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid sammanträdet i 

mars: 

Sibylla Jämting:  

1) Enligt interpellationssvar vid senaste fullmäktige gjordes en 

utredning 2015 kring ögonsjukvårdens jourorganisation. I 

samband med denna utredning gjordes en omvärldsanalys i detta 

ämne där det inkom 8 svar från 15 tillfrågade sjukhus. Jag undrar 

vad dessa svar visade, d.v.s vilken jourorganisation vad gäller 

ögonsjukvård dessa åtta sjukhus hade vid denna tidpunkt. 

 

2 a) Tacksam för en redovisning över vilka verksamheter som 

nyanställt (på nya tjänster) inom FS-nämndens ansvarsområde 

2017, samt hur många personer/tjänster det gäller i respektive av 

dessa verksamheter, och i vilka professioner? 

 

2 b) Hur förklarar Bra Liv ökat antal anställningar (och får man 

förmoda ökat behov) av sjuksköterskor i primärvården? 

 

Eva Eliasson: 

Efter ett besök på ögonmottagningen på Värnamo sjukhus har en 

patient fått faktura på två vårdavgifter (250 kr +250 kr), vid 

samma tillfälle. Läkarbesök med bedömning, vilket borde vara 

kostnadsfritt, eftersom patienten blev remitterad, samt en avgift 

för ett besök hos sjuksköterska. 

Patienten fick remiss till Eye Clinic i Värnamo. Efter detta besök 

har nu patienten fått kallelse till dem för en starroperation.   

Utför man inte starroperationer på ögonmottagningen på Värnamo 

sjukhus? 
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§26 Motion – Är den läkartiden som erbjuds 
patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig 
Diarienummer: RJL2017/1419 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad. 

Reservation  

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig 

till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har 

information lämnats till Nämnden för folkhälsa och sjukvård och 

presidiet tog fram ett förslag till beslut. Vid nämndens 

sammanträde beslutades om återremiss för komplettering. Efter 

att en komplettering är gjord har presidiet tagit fram ett förslag till 

beslut. 

 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-30 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion 2017-05-08 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Vänsterpartiet yrkar Elisabeth Töre att motionen ska bifallas i 

sin helhet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet instämmer i 
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yrkandet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets med fleras 

yrkande och föreliggande förslag att motionen ska vara besvarad 

och finner att motionen ska vara besvarad. 

 

Votering begärs med följande propositionsordning och utfall: 

JA för bifall att motionen ska vara besvarad röstar 8 ledamöter 

(Anne Karlsson, Thomas Bäuml, Lis Melin, Bertil Nilsson, 

Marianne Andersson, Jimmy Ekström, Helena Stålhammar och 

Maria Frisk). 

NEJ för bifall till Vänsterpartiets med fleras yrkande röstar 7 

ledamöter (Erik Wågman, Per Svenberg, Kajsa Carlsson, Eva 

Eliasson, Sibylla Jämting Elisabeth Töre och Rachel De Basso). 

 

Nämnden beslutar därmed att motionen är besvarad. 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§27 Motion – Hund i Regionens tjänst 
Diarienummer: RJL2017/1341 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Bifalla motionen. 

Sammanfattning 

Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, Sibylla 

Jämting, Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen Hund i 

Regionens tjänst att: 

 Region Jönköpings län öppnar för möjligheten att 

vård/terapihundar också ska finnas inom vården i vår 

region.  

Presidiet har fått information och behandlat motionen och föreslår 

att den bifalls. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion daterad 2017-05-02 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Miljöpariet instämmer Sibylla Jämting i föreliggande förslag 

att bifalla motionen. 

  

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§28 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen 
Diarienummer: RJL2017/1172 
 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Avslå motionen. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth 

Werner, Sven Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind, 

Robert Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen 

 Inrätta ett försök med korttidsplaster för färdigbehandlade 

patienter på något av sjukhusen och bemanna dessa med 

vårdbiträden/undersköterskor.  

 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
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motionen och föreslår att den avslås. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion daterad 2017-04-18 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Sverigedemokraterna yrkar Anne Karlsson bifall till 

motionen. 

För Socialdemokraterna yrkar Rachel De Basso avslag till 

motionen med instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden avslår motionen. 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§29 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare 
arbetsuppgifter 
Diarienummer: RJL2017/1042 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Avslå motionen. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja 

Ganekind, Robert Andersson, Elisabeth Werner, Anders 
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Gustafsson, Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, föreslår i 

motionen Återinföra vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter att: 

 regionen introducerar vårdbiträden för att arbetsuppgifter 

ska kunna omfördelas och frigöra tid och därigenom 

använda resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt  

Presidiet har fått information och behandlat motionen och föreslår 

att den avslås. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion daterad 2017-03-17. 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Sverigedemokraterna yrkar Anne Karlsson bifall till 

motionen. Socialdemokraterna med instämmande av Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet yrkar avslag till motionen. 

För Liberalerna yrkar Jimmy Ekström att motionen ska vara 

besvarad. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden avslår motionen. 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

 

§30 Remiss - Delbetänkande SOU 2017:87 
Finansiering, subvention och prissättning av 
läkemedel – en balansakt, dnr S2017/06371/FS 
Diarienummer: RJL2017/3279 
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Beslut 

Nämnden beslutar 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat delbetänkande, Finansiering, subvention och 

prissättning av läkemedel – en balansakt, SOU 2017-87.  

 

Region Jönköpings län är positiv till att prissättningssystemet ses 

över och delar utredarens slutsats om att ett statligt ansvar inte är 

att föredra. Ett landstingsansvar, men nära samarbete med 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är troligen den 

reglering som behöver utarbetas. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 Missiv daterat 2018-01-19 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Remiss från Socialdepartementet daterad 2017-11-22 

 

Beslut skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

§31 
 
Handlingsplan 2018-2019 till Strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län 2016-2025 

Diarienummer: RJL2017/3229 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 Att ställa sig bakom förslaget, och att nämnden ska få en 

återrapportering före nästa revidering, samt involveras i 

framtagandet av ny reviderad handlingsplan.  
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Sammanfattning 

Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar ovan rubricerade 

handlingsplan till nämnderna FS, TIM och ANA för synpunkter. 

Därefter ska styrelsen fortsätta behandlingen av handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 

 Information inför sammanträdet av Jesper Ekberg, 

sektionschef  

 Protokollsutdrag presidet 2018-01-09 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2017-12-11 

 Reviderad Handlingsplan jämlik hälsa 2018-2019 

 Missiv och handlingsplan 2017-11-23 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Efter en diskussion kommer nämnden fram till att ställa sig 

bakom förslaget, men att nämnden ska få en återrapportering före 

nästa revidering, samt involveras i framtagandet av ny reviderad 

handlingsplan.  

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§32 
 
Samverkansöverenskommelse Idrott och 
folkhälsa 2018-2020 

Diarienummer: RJL2016/3842 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

1. Anta föreliggande förslag på samverkans- 

överenskommelse för Idrott och folkhälsa 2018-2020. 

2. Nämnden önskar få uppföljning av hur man arbetar enligt 

överenskommelsen. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att anta förslag på 
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samverkansöverenskommelse för Idrott och folkhälsa 2018-2020. 

Ingående regioner/landsting avsätter 150 tkr årligen för insatser 

enligt handlingsplan. Medel finns inom ordinarie budget för 

Folkhälsa. 

Beslutsunderlag 

 Information inför sammanträdet av Jesper Ekberg, 

sektionschef 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16 

 Samverkansöverenskommelse – Idrott och folkhälsa 2018-

2020 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Efter en diskussion kommer nämnden fram till att anta 

föreliggande förslag, och att få en uppföljning av hur man arbetar 

enligt överenskommelsen. 

 

Beslut skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§33 Bidrag inom folkhälsoområdet 2018, 
korrigering av beslutsunderlag för bidrag till 
NTF och Jönköpings läns brukarråd 
Diarienummer: RJL2017/1218 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 Godkänna det korrigerade beslutsunderlaget om bidrag till 

NTF, samt tillägg av Ansökan från Jönköpings läns 

brukarråd med 100 000 kronor som är inräknat i den 

beviljade bidragsramen, RJL 2017/2348. 

Sammanfattning 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård tog 2017-12-12 beslut om 

bidrag till organisationer inom Folkhälsoområdet. För 

organisationen NTF har en felskrivning skett inför 2017. I 

kolumnen för Beslut 2017 stod det 800 000 kronor. Beslutad 

summa 2017 var istället 1 000 000 kronor. Detta har nu 
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korrigerats i beslutsunderlaget för 2018, se bilaga (sid. 3). 

 

Ansökan från Jönköpings läns brukarråd har också behandlats, 

men verksamheten saknades i beslutsunderlaget 2017-12-12 

”Översikt för bidrag till organisationer inom nykterhetsfrämjande 

verksamheter” (se bilaga sid.4). Organisationen föreslogs beviljas 

100 000 kr. Medel för detta är inräknat i befintlig bidragsram.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-20 

 Korrigerad översikt för bidrag till organisationer inom 

folkhälsoområdet år 2018. Diarienummer: RJL 2017/1218, 

RJL 2017/2348, RJL 2017/2196, RJL 2017/2458, RJL 

2017/2459 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§34 Verksamhetsberättelser 2017 
Diarienummer: RJL2017/117 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Lägga redovisade verksamhetsberättelser för 2017 till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

I december 2016 godkände nämnden verksamhetsplaner och 

budget för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom 

nämndens ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden 

har genom verksamhetsberättelse för 2017 återrapporterat utifrån 

verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör tillsammans 

regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet 

och resultat för 2017. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 Verksamhetsberättelse 2017 Medicinsk vård 

 Verksamhetsberättelse 2017 Kirurgisk vård 

 Verksamhetsberättelse 2017 Vårdcentralerna Bra Liv 

 Verksamhetsberättelse 2017 Folktandvården 

 Verksamhetsberättelse 2017 Psykiatri, rehabilitering och 

diagnostik 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Thomas Bäuml Per Svenberg 
 
 

Protokollet är justerat 2018 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


