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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44 

Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C)  

Marcus Eskdahl (S)  

Britt Johansson (M) (ers Thomas Bäuml (M))  

Mona Forsberg (S) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S)  

Bertil Nilsson (M)  

Desiré Törnqvist (S)     

Nils-Erik Emme (KD) (ers Marianne Andersson 

(KD))  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Ekström (L)  

Sibylla Jämting (MP) 

Bengt-Ove Eriksson, V (ers Elisabeth Töre (V))  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Birgit Andersson (M) 1:e ersättare 

Bernt Svensson (L) 1:e ersättare  

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare 

Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare 

Rachel De Basso (S) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare 

Erik Wågman (S) 

Evaggelos Tottas (S) 

 

Övriga:  

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör § 39 

David Robinsson, överläkare § 39 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Kristina Bertov, chefscontroller 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 
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§ 35 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Bertil Nilsson och Mona Forsberg att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet.  

§ 36 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med följande ändring: 

- Information om Ändrad  inriktning pilotprojekt obesitas och 

Rapport från konferens utgår.   

§ 37 Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL2018/38 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

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

§ 39 Informationsärenden och aktuell information 
Kjell Ivarsson informerar om uppföljning av Standardiserade 

vårdförlopp (SVF) och tillgänglighet inom kirurgisk vård. 

 

David Robinsson informerar om screening prostatacancer.  

 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Workshop den 12 mars kring uppdrag för budget 2019 och 

fördelning av statsbidragen 

 Strategi för hälsa 

 

 

Ordföranden rapporterar från presidiets träff med regionstyrelsens 

arbetsutskott inför budgetberedningen. 

 

Presidiets protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 
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Frågor  

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar frågor som ställdes vid 

sammanträdet i februari. 
Sibylla Jämtings frågor om:  

Den utredning som gjordes 2015 om ögonsjukvårdens 

jourorganisation. 

Redovisning av vilka verksamheter inom nämndens 

ansvarsområde som nyanställt medarbetare, antal och inom vilka 

professioner, samt förklaring till ökat antal anställningar inom Bra 

Liv.  
 

Eva Eliassons frågor om: 

Dubbla vårdavgifter vid samma besökstillfälle och om 

starroperationer utförs på Värnamo sjukhus. 

 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid sammanträdet i 

april. 

Sibylla Jämting ställer följande frågor: 

”Jag har fått kännedom att vårdcentralen i Forserum numera 

håller stängt en/vissa dagar i veckan. Medborgare i Forserum är 

upprörda över denna försämrade service. Jag undrar: Vad är 

bakgrunden/orsaken till att ansvarig vårdgivare valt att försämra 

servicen till medborgarna på detta vis?” 

 

”I månadsrapporten framkom att inom verksamhetsområdet 

medicin har bemanningskostnaderna stigit. Vilka kliniker på vilka 

sjukhus står framför allt för denna ökning?” 

 

Marcus Eskdahl ställer följande fråga:  

”När det gäller medverkan på möten med patientföreningar som 

de bjuder in regionens personal. Vem står då för kostnaden och 

kan regionen bidra till sådan medverkan från personalen?”  

 

Eva Eliasson ställer följande frågor: 

”En kvinna har sökt vård på höglandssjukhusets kvinnoklinik och 

fick till svar att det inte är möjligt att boka in ett besök då den 

närmaste två veckorsperioden är fullbokad.” 

 

”Hur lång bokningshorisont finns tillgänglig? Stämmer det att 

man kan neka av den anledningen? Vad är problemet, är det 
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bemanning eller är det något i systemen?” 

”Hur tänker ni åtgärda det uppkomna problemet?” 

 

Månadsuppföljning t.o.m. februari lämnas. 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 Bjuda in direktören för Bra Liv för att få en konkret 

handlingsplan med åtgärdsförslag för en budget i balans. 

 

§ 40 Motion Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa 
Diarienummer: RJL2017/2059 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Motionen är besvarad. 

Reservation 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 

till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 

Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 

jämlik hälsa: 

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler 

med fokus på jämlik hälsa och tandhälsa 

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt 

och ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i 

länet, men syfte att öka tilliten till vården samt för att 

minska de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer 

hos barnen i Jönköpings län.  

 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 

motionen och föreslår att den är besvarad. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04--05 

 Regionstyrelsen 2017-09-19 

 Motionen daterad 2017-06-30 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl bifall till motionen 

med instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Helena Stålhammar yrkar bifall till föreliggande förslag att 

motionen är besvarad. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att motionen är besvarad. 

 

Votering begärs med följande propositionsordning och utfall: 

JA för bifall att motionen är besvarad röstar 8 ledamöter (Anne 

Karlsson, Britt Johansson, Lis Melin, Bertil Nilsson, Nils-Erik 

Emme, Jimmy Ekström, Helena Stålhammar och Maria Frisk). 

NEJ för bifall till Socialdemokraternas med fleras yrkande röstar 

7 ledamöter (Mona Forsberg, Per Svenberg, Desiré Törnqvist, 

Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Bengt-Ove Eriksson och Marcus 

Eskdahl). 

 

Nämnden beslutar därmed att motionen är besvarad. 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 41 Motion Pröva digital tolkning 
Diarienummer: RJL2017/1415 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  
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 Motionen är besvarad. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena 

Elmqvist, Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén 

och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, föreslår i motionen 

Pröva digital tolkning att: 

 försök med digital språktolkning görs på ett par lämpliga 

ställen i verksamheten och resultatet utvärderas.  

 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 

motionen och föreslår att den är besvarad.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Protokollsutdrag presidet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-06-13 

 Motionen daterad 2017-05-08 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Sverigedemokraterna yrkar Anne Karlsson bifall till 

motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande 

och föreliggande förslag att motionen är besvarad och finner att 

motionen är besvarad. 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 
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§ 42 Årsredovisning 2017 
Diarienummer: RJL2017/117 
 

Beslut 

Nämnden   

 Godkänner årsredovisning för 2017 avseende de delar som 

avser nämndens verksamhet och utgiftsområden. 

Sammanfattning 

Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats. I 

årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen 

för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom 

finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen 

att verksamheten under 2017 i Region Jönköpings län 

kännetecknas av god hushållning. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28 

 Årsredovisning 2017 med bilagor 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl föreslår att distansbesök ska redovisas tydligare 

för att de ska kunna följas. 

  

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 43 
 
Intern kontroll 2018, kontrollmoment för 
nämnden 

Diarienummer: RJL2017/118 

 

Beslut 

Nämnden   

 Godkänner förslag till kompletterad intern kontrollplan 

2018. 

Sammanfattning 

Vid nämndens behandling av den gemensamma intern 
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kontrollplanen för 2018 fick regionledningskontoret i uppdrag att 

ta fram två specifika kontrollmoment för nämndens 

verksamhetsområde. Intern kontrollplan 2018 har kompletterats 

med ett moment kring rutiner och avtal för bemanningsföretag. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-21  

 Kompletterad Intern kontrollplan 2018, daterad 2018-02-21 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 

§ 44 
 
Ombyggnad för 3-tesla på Länssjukhuset 
Ryhov 

Diarienummer: RJL2018/121 

 

Beslut 

Nämnden  

 Godkänner föreliggande förslag till ombyggnad. 

 

Sammanfattning  
Ombyggnation för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov är 

kopplad till tidigare beviljad investering 2017 avseende 

utrustningen. I budget 2017 framgick även att kostnader skulle 

tillkomma för ombyggnation inför installation av 3-teslan. 

Ombyggnationen och installationen är en del i införandet av att 

installera en MR 3-tesla per sjukhus i länet, byggnation inför 

installation pågår på Värnamo sjukhus.  

Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till nämnden för 

folkhälsa och sjukvård för synpunkter före beslut i 

regionstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsens arbetsutskott  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Bertil Nilsson Mona Forsberg 
 
 

Protokollet är justerat 2018 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


