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Diarienummer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 67-75
Tid:
Plats:
Närvarande:

2018-06-26, kl 13:00-17:10
Sal A, Regionens hus

Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Helena Stålhammar (C)
Marcus Eskdahl (S)
Britt Johansson (M) (ers Thomas Bäuml (M))
Rachel De Basso (S) (ers Mona Forsberg (S))
Lis Melin (M)
Erik Wågman (S) (ers Tobias Gyllensten (S))
Bertil Nilsson (M)
Desiré Törnqvist (S)
Marianne Andersson (KD)
Eva Eliasson (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre
(V))
Anne Karlsson (SD)
Ersättare:
Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare
Birgit Andersson (M) 1:e ersättare
Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare
Bernt Svensson (L) 1:e ersättare
Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare §§ 67-72
Anita Winberg (SD) 1:e ersättare
Evaggelos Tottas (S) 1:e ersättare
Nils-Erik Emme (KD) ersättare
Övriga:
Axel Ros, chefläkare §72
Magdalena Fritzson, utvecklingsledare §72
Emma Grundström, FOU-ledare §72
Sofia Lund, områdeschef §72
Ola Götesson, utvecklingschef §72
Thomas Tryggvesson, FOU-ledare §72
Birgitta Svensson, facklig representant
Kommunal
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
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Kristina Bertov, chefscontroller
Lena Lindgren, nämndsekreterare

§ 67

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Lis Melin och Eva Eliasson att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 68

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 69

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL2018/38
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 70

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL2018/33
Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 71

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

§ 72

Informationsärenden och aktuell information
Axel Ros informerar om patientsäkerhet och IVO-ärenden, samt
svarar på fråga om rutiner för behandlingsbegränsningar.
Magdalena Fritzson, Emma Grundström och Sofia Lund
informerar om Utredning kring palliativ vård (RJL2017/1521).
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet önskar att
följande anteckning tas till protokollet, vilket beviljas.
För en liten grupp av de palliativa patienterna är en vårdplats på
ett specialiserat gästhem det allra bästa alternativet den sista
tiden. Region Jönköpings län ska därför initiera en fortsatt dialog
med kommunerna i syfte att upprätta samfinansierade palliativa
gästhem i samtliga tre länsdelar. Dessa gästhem ska också
fungera som palliativa kunskapsnav och vara stöd dygnet runt för
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såväl primärvård som kommunernas hemsjukvård.
Ola Götesson och Thomas Tryggvesson informerar om det
reviderade KomHem-avtalet (RJL2018/1556).
Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om:
 Sommarsituationen
 Uppdragen i budget 2018
 Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Bengt-Ove Eriksson önskar få en redovisning av uppdraget om
öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården.
Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport från konferenser:
 Erik Lagärde rapporterar från
Funktionshinderkonferensen, 24-25 maj i Båstad.

Frågor
Hälso- och sjukvårdsstrategen besvarar:
Bengt-Ove Erikssons frågor från sammanträdet den 24 april om
Prostata Skandinavia AB´s avtal och uppdrag, samt vilka patienter
som hänvisas dit och hur de informeras.
Marcus Eskdahls frågor om vårdcentralernas öppettider under
sommaren, samt om det finns skillnader mellan en ordinarie
vårdcentral och en filial.
Eva Eliassons fråga om hur regionens beredskap ser ut för
barnläkare på akutmottagningen, nattetid på Ryhov - redovisning
av bemanningen för barnläkarjour nattetid.
Sibylla Jämtings frågor om vad konceptet ”Geriatriskt
kompetenscentrum” innebär.
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Tidiga återinläggningar inom en månad.
Subakuta mottagningar som har inrättats för patienter som sökt på
akutmottagningen.
Vad det är för typ av verksamhet som avses när vårdcentralerna
Bra Liv skriver att man som komplement till individuell sjukvård
tittar på att erbjuda företag tjänster som stöder personalens goda
vanor och förebygger framtida sjukdom.

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning t.o.m. maj.
§ 73

Framtidens Biobanker, SOU 2018:4
Diarienummer: RJL2018/860
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag Framtidens Biobanker, SOU 2018:4.
Region Jönköpings län stödjer samtliga förslag som presenteras.
På några punkter finns reflektion över yttrandet som bör beaktas.
Införandet av ny lagstiftning kommer att medföra omfattande
informationsinsatser som är resurskrävande.
Region Jönköpings län anser det som angeläget att lagförslaget
skyndsamt kan träda i kraft.
Beslutsunderlag
 Information lämnas vid sammanträdet av hälso- och
sjukvårdsstrategen
 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-04
 Framtidens Biobanker SOU 2018:4
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård

§ 74

Budget och verksamhetsplan 2019 med
flerårsplan för 2020-2021
Diarienummer: RJL2018/223
Beslut
Nämnden
 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2019
med flerårsplan 2020-2021 till regionstyrelsen.
Reservationer
Marcus Eskdahl för samtliga Socialdemokrater, Sibylla Jämting,
Anne Karlsson och Bengt-Ove Eriksson reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget
och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021. Förslaget
överlämnas till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-14



Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 16:40-17:00.
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Bengt-Ove Eriksson yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till
budget, samt 44 yrkanden.
Anne Karlsson yrkar bifall till Sverigedemokraternas
budgetförslag.
Marcus Eskdahl och Sibylla Jämting yrkar bifall till
Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på allianspartiernas förslag till
budget och ovan angivna yrkanden och finner att nämnden
bifaller allianspartiernas förslag.
Votering begärs där ordföranden efter proposition utser
Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag som motförslag till
allianspartiernas budgetförslag.
Votering genomförs med följande propositionsordning:
JA för bifall till allianspartiernas förslag.
NEJ för bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag.
JA röstar 7 ledamöter: Britt Johansson, Lis Melin, Bertil Nilsson,
Marianne Andersson, Jimmy Ekström, Helena Stålhammar och
Maria Frisk.
NEJ röstar 6 ledamöter: Rachel De Basso, Erik Wågman, Desiré
Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting och Marcus Eskdahl.
AVSTÅR gör 2 ledamöter: Anne Karlsson och Bengt-Ove
Eriksson.
Nämnden bifaller därmed allianspartiernas förslag till budget.
För allianspartierna önskar Jimmy Ekström att följande
anteckning tas till protokollet, vilket beviljas.
För att ge samtliga partier jämlika förutsättningar att lämna
budgetförslag i nämnder och styrelse samt skapa en förutsägbar
hantering av budgetarbetet har budgetberedning och RS-AU
lämnat förslag på budgetprocess som regionstyrelsen fastslagit i
direktiv 6 mars 2018.
Budgetprocessen har inte minst utifrån oppositionens önskemål
utformats på ett sätt så samtliga partier ska ha lika
förutsättningar att lämna fullvärdiga budgetförslag i respektive
nämnd. Trots att Alliansledningen lämnat sitt förslag till budget i
nämnden för folkhälsa och sjukvård redan 5 juni återkommer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till dagens
sammanträde utan att lämna budgetförslag enligt överenskommet
format. Istället är dessa partiers förslag till nämnden att se som
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ändringsyrkanden på Alliansens budget. Alliansen i nämnden
anser det anmärkningsvärt Socialdemokraternas, Miljöpartiets
och Vänsterpartiets agerande där man bortser från beslutat
direktiv för budgetarbetet.
Marcus Eskdahl önskar att följande utdrag från presidiets
sammanträde 2018-06-11 tas till protokollet, vilket beviljas.
Ordföranden informerade om allianspartiernas förslag till Budget
och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 vid
sammanträdet 2018-06-05. Förslaget lades ut i läsplattorna vid
sammanträdets början.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att lämna sitt
förslag till budget vid nämndens sammanträde 2018-06-26.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 75

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 17:10 med önskan om att alla får en
trevlig sommar.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Lis Melin

Eva Eliasson

Protokollet är justerat 2018 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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