PROTOKOLL
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Diarienummer

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200-225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Rachel De Basso (S) ordf. deltar ej i § 217
Linus Perlerot (MP) ers. Rachel De Basso (S) § 217
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf.
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. deltar ej i § 217
Gunnel Svensson (M) ers. Thomas Bäuml (M) § 217
Erik Wågman (S)
Eva Eliasson (S) deltar ej i § 217
Martin Malmerfors (BA) ers. Eva Eliasson (S) § 217
Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Anita Winberg (SD)
Ersättare:
Martin Malmerfors (BA) §§ 200-216, 218-225
Emma Evaldsson (KD) §§ 207-225
Razvan Nichitelea (C)
Ida Höglund (BA)
Sascha Carlsson (L)
Linus Perlerot (MP) §§ 200-216, 218-225
Gunnel Svensson (M) §§ 200-216, 218-225
Mona Milton (SD)
Övriga:
Arne Andersen, direktör verksamhetsstöd och service
§ 207
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård
§ 211
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård
§ 211
Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg Länstrafiken
§ 213
Maria List Slotte, utredare Folkhälsa och sjukvård
§ 216
Sign
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Mattias Jonsson, folkhälsoutvecklare Folkhälsa och
sjukvård § 216
Josephine Garpsäter, Naturvetarna
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§200

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Eva Eliasson (S) och Helena Elmqvist (SD) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§201

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med
följande tillägg:
Övrig fråga från Martin Nedergaard-Hansen (BA) gällande
stipendieutdelning till omvårdnadselever för höstterminen 2019.

§202

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

§203

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2019/3
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.

§204

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2019/4
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§205

Inkomna remisser, motioner och promemorior
Sammanställning av inkomna remisser för november 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.

§206

Anmälan av kurser och konferenser
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferens.
Sign
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Nationella cancerstrategin 10 år den 3 februari 2020 i
Stockholm.
- En ledamot från ledningen och en från oppositionen ges
möjlighet att delta.

Anmälan sker genom nämndsekreteraren.
§207

Information om system och rutiner för material
inom länsförsörjning och sjukhusapotek
Arne Andersen, direktör Verksamhetsstöd och service, informerar
om Region Jönköpings läns system och rutiner för material inom
länsförsörjning och sjukhusapotek samt svarar på frågor.
Nämnden ger presidiet i uppdrag att utifrån given information
arbeta vidare med frågan om rutiner för lagerhållning av material
inom länsförsörjning och sjukhusapotek.

§208

Aktuell information
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg, informerar om
 Komplettering gällande resultat av medarbetarenkäten för
2019
 Region Jönköpings läns förväntade del av statsbidraget
kömiljarden

§209

Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information om genomförd översyn av Region Jönköpings läns
rutiner för visning av telefonnummer ges av Anette Peterson,
hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

§210

Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information om gällande lagstiftning och förarbeten ges av Anette
Sign
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Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.
§211

Information om pågående arbetet gällande
disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård, och Kjell
Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård, ger en lägesrapport
gällande det pågående arbetet inför inflyttning av vårdenheter i
hus D1 på Ryhov samt svarar på frågor.
Nämnden önskar få information om den vidare processen och det
underlag som ett förslag till beslut kommer att grundas på vid
kommande sammanträdet den 21 januari, innan slutligt beslut om
disponering av vårdenheter i hus D1 fattas.

§212

Sammanställning ekonomi
Chefscontrollern ger en redogörelse för nämndens ekonomi i och
med november år 2019 samt svarar på frågor. Informationen läggs
till handlingarna.

§213

Remissutgåva - regionalt trafikförsörjningsprogram
Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg Länstrafiken, informerar
om processen med att ta fram ett förnyat trafikförsörjningsprogram för Region Jönköping samt svarar på frågor.

§214

Frågor
De frågor som ställdes av Elisabeth Töre (V) och Bengt-Ove
Eriksson (V) vid föregående sammanträde besvaras av Anette
Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Inga nya frågor ställs vid dagens sammanträde.

§215

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:50 och återupptas
kl. 15:05.
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Information om ärende Bidrag till
länsorganisationer med folkhälsomål i
Jönköpings län år 2020, RJL 2019/1052
Maria List Slotte, utredare Folkhälsa och sjukvård, och Mattias
Jonsson, folkhälsoutvecklare Folkhälsa och sjukvård, informerar
om processen för bidragsgivning till länsorganisationer med
folkhälsomål inför beslut i ärendet (RJL 2019/1052) § 217.

§217

Bidrag till länsorganisationer med folkhälsomål
i Jönköpings län år 2020
Diarienummer: RJL 2019/1052
Rachel De Basso (S), Thomas Bäuml (M) och Eva Eliasson (S)
anmäler jäv, lämnar sammanträdet och deltar inte i behandlingen
av ärendet.
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande förslag till fördelning av bidrag
för år 2020.
Sammanfattning
Det har i budget för 2020 års bidragsgivning avsatts 21 510 000
kronor inom folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning
till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer,
trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt
projektbidrag.
Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer
till att stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella
mål. De nationella folkhälsomålen utgör därmed en grund för
fördelningsförslaget.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Maria List Slotte,
utredare Folkhälsa och sjukvård, och Mattias Jonsson,
folkhälsoutvecklare Folkhälsa och sjukvård
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Sign
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Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03
Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena
folkhälsa, utbildning och kultur (RJL 2015/60)

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
§218

Rapport från kurser och konferenser
Rapport från SKL:s länsdialog om handlingsplan mot missbruk
och beroende i Jönköping den 15 oktober från Eva Eliasson (S)
läggs till handlingarna.

§219

Återrapportering från andra forum
Ingen återrapportering ges.

§220

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen med motiveringen att fastställande av
vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter att:
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa
avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen med
motiveringen att fastställande av vårdavgifter är en del av
budgetprocessen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Sign
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Motionsunderlag daterat 2019-11-21
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§221

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPVvaccin för pojkar att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för
pojkar.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
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Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§222

Verksamhetsplan 2020
Diarienummer: RJL 2019/169
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt
budgeterade anslag samt privata vårdgivare.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020
för verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv,
Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård och
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik samt
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion i
fråga om de delar som avser nämndens område.
3. Det är viktigt att större förändringar i verksamheten
fortlöpande från tidigt skede förankras hos medarbetare, i
facklig samverkan och med politiken. Alla större
förändringar inom vården ska ske i enlighet med att
Region Jönköpings län ska kunna garantera tre
akutsjukhus på lång sikt.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i
beslutad budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 20212022 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december
Sign
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
 Verksamhetsplan verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra
Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård,
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik samt
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att
följande tillägg görs i beslutssatsen:
… samt Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion i
fråga om de delar som avser nämndens område.
Det är viktigt att större förändringar i verksamheten fortlöpande
från tidigt skede förankras hos medarbetare, i facklig samverkan
och med politiken. Alla större förändringar inom vården ska ske i
enlighet med att Region Jönköpings län ska kunna garantera tre
akutsjukhus på lång sikt.
Ordföranden yrkar vidare att följande medskick görs till
verksamheterna inför kommande arbete med att ta fram
verksamhetsplaner:
Verksamhetsplanerna behöver ses över språkligt för
verksamhetsområdenas aktiviteter och formulera om det som
benämns ”ska göras”.
Helena Stålhammar (C) och Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till
föreliggande förslag med föreslaget tillägg och medskick.
Beslutet skickas till
Verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv
Verksamhetsområde Folktandvården
Verksamhetsområde Medicinsk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
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§223

Internat den 25-26 februari 2020
Ordföranden och nämndsekreteraren informerar om planeringen
inför nämndens internat i februari. Nämndsekreteraren ska
återkomma till nämnden med ytterligare information om program
och anmälan.

§224

Övriga frågor
Martin Nedergaard-Hansen (BA) ställer en övrig fråga gällande
stipendieutdelning till omvårdnadselever för höstterminen 2019.
Vid ett tillfälle saknas fortfarande representation från nämnden.
Representant ska utses och återkopplas till Futurum så snart som
möjligt.

§225

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet, tackar samtliga för ett gott år
och önskar en god jul och gott nytt år.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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