PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid:

2018-03-06, kl 09:00-14:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 34

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motion
regionfullmäktige beslutar att en utredning görs av hur många
fattigpensionärer över 70 år (enligt EU:s fattigdomsgräns) som
finns i länet, vilka möjligheter som finns att erbjuda dessa slopad
patientavgift och ungefärlig kostnad för detta.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag FS pre presidium sidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-11-06
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-06-12
 Motion 2017-02-22
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag om avslag
och Samuel Godréns yrkande om bifall till motionen och finner
att styrelsen bifaller föreliggande förslag, att avslå motionen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid:

2018-03-06, kl 09:00-14:25
Beslut skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Rune Backlund

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§8

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén,
Sverigedemokraterna har information lämnats till Nämnden för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet har ett förslag
till beslut tagits fram.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10



Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09



Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28



Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21



Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Motion 2017-02-22

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Lis Melin

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-18
Tid:

2018-01-09, kl 08:00-09:50

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 12

Motion – Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575
Beslut
Nämnden föreslås
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén,
Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Information lämnades till nämnden vid
sammanträdet 2017-11-21. Ett faktaunderlag finns nu.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Motion 2017-02-22
Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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2018-01-10

RJL 2017/575

Regionfullmäktige

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har
information lämnats till Nämnden för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i
presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Slopad patientavgift för
fattiga pensionärer att en utredning görs av:
 Hur många över 70 år i Region Jönköpings län som är fattigpensionärer
 Vilka möjligheter finns att erbjuda dessa slopad patientavgift
 Ungefärlig kostnad
I Region Jönköpings län beräknas 17,2 procent av alla pensionärer vara fattiga.
Beräkningen av antal personer som är fattigpensionärer har gjorts för gruppen 70
till 84 år då personer över 85 år och äldre redan har avgiftsfri vård.
I länet finns 42 779 personer mellan 70-84 år och andelen fattigpensionärer har
antagits vara samma som för hela pensionärsgruppen, det vill säga 17,2 procent.
Det skulle innebära att 7 378 personer i åldern 70-84 år skulle vara fattiga.
Möjligheten att erbjuda fattiga pensionärer mellan 70 och 84 år slopad
patientavgift bedöms som komplicerad och administrativt krävande. Ett alternativ
skulle kunna vara ett ansökningsförfarande, likt bostadstillägg, där personen får
ansöka och styrka sin inkomst genom att uppvisa senaste inkomstdeklarationen.
Inkomstdeklarationen avser dock inte aktuellt år och för hur lång tid ska personen
erbjudas avgiftsfri vård?
Ett annat alternativ skulle kunna vara att begära ut information från Skatteverket,
vilket först måste prövas juridiskt.
Kostnaden för Regionen att erbjuda gruppen fattiga pensionärer mellan 70-84 år
beräknas till cirka 6,5 miljoner kronor i tappade patientintäkter, varav 4,2 miljoner
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RJL 2017/575

i primärvården och 2,3 miljoner inom den specialiserade vården. Utöver detta
tillkommer administrativa kostnader.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Motion 2017-02-22

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTION
2017-11-28
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RJL 2017/575

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Inledning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna lämnas
information i ärendet till Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i
Nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motionen Slopad patientavgift för
fattiga pensionärer att en utredning görs av:




Hur många över 70 år i Region Jönköpings län som är fattigpensionärer
Vilka möjligheter finns att erbjuda dessa slopad patientavgift
Ungefärlig kostnad

I Region Jönköpings län beräknas 17,2 procent av alla pensionärer vara fattiga.
Beräkningen av antal personer som är fattigpensionärer har gjorts för gruppen 70
till 84 år då personer över 85 år och äldre redan har avgiftsfri vård.
I länet finns 42 779 personer mellan 70-84 år och andelen fattigpensionärer har
antagits vara samma som för hela pensionärsgruppen, det vill säga 17,2 procent.
Det skulle innebära att 7 378 personer i åldern 70-84 år skulle vara fattiga.
Möjligheten att erbjuda fattiga pensionärer mellan 70 och 84 år slopad
patientavgift bedöms som komplicerad och administrativt krävande. Ett alternativ
skulle kunna vara ett ansökningsförfarande, likt bostadstillägg, där personen får
ansöka och styrka sin inkomst genom att uppvisa senaste inkomstdeklarationen.
Inkomstdeklarationen avser dock inte aktuellt år och för hur lång tid ska personen
erbjudas avgiftsfri vård?
Ett annat alternativ skulle kunna vara att begära ut information från Skatteverket,
vilket först måste prövas juridiskt.
Kostnaden för Regionen att erbjuda gruppen fattiga pensionärer mellan 70-84 år
beräknas till cirka 6,5 miljoner kronor i tappade patientintäkter, varav 4,2 miljoner
i primärvården och 2,3 miljoner inom den specialiserade vården. Utöver detta
tillkommer administrativa kostnader.

MOTION
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 102

Informationsärenden och aktuell information
Kjell Ivarsson informerar om Kirurgisk vård.
Ulrika Stefansson informerar om Överenskommelse om
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Jönköpings län, se beslut § 107.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Nivåstrukturering inom rikssjukvården.



Arbetet pågår med överenskommelser som samordnas av
SKL.



En uppdatering av Cosmic är gjord.



Regionen har haft ett studiebesök från Singapore som bland
annat studerat samarbetet med kommunerna,
hemsjukvården och Esthercoacher.



SKL´s sjukvårdsdelegation hade ett sammanträde i
Jönköping förra veckan.



RS-au har en ny inriktning för framtidsplanen.



Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
och tillämpningar på begreppet vård som inte kan anstå
Diarienummer: RJL2017/786

Information lämnas om det stöd som finns tillgängligt för
verksamheten.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL 2017/575

Kort information lämnas.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL 2017/1427

Information lämnas om resultat, mätettal m.m för uppföljning.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL 2017/1420

Information lämnas om hur vårdcentralerna arbetar med
vårdsamordnare m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.


Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter på
äldreboenden verkligen tillräcklig
Diarienummer: RJL 2017/1419

Information lämnas om gällande avtal m.m.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.
Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Rapport om Sommarsituationen 2017
Diarienummer: RJL2017/2998
Rapporten läggs till handlingarna.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
Rapport från konferenser:


Marcus Eskdahl rapporterar om Utbildningsdag i
organdonation den 4 oktober i Linköping.



Marianne Andersson och Sibylla Jämting rapporterar om
Region Jönköpings läns miljödag 2017 den 15 november i
Jönköping.

Frågor
Vid sammanträdet i oktober framförde Marcus Eskdahl önskemål
om att få en återrapport om ambulansutredningen.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om att utredningen ska
kompletteras. Återrapporten kommer därför att lämnas under
våren 2018.
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens
sammanträde i december:
Marcus Eskdahl ställer frågan ”Vad gäller vid indraget körkort på
grund av sjukdom m.m.? Hur ser processen ut och på vilket sätt
lämnas besked om indragning till patienten?”
Sibylla Jämting ställer frågan: ”Vilket stöd/utbildning erbjuder
regionen till anhöriga inklusive barn till personer med allvarlig
psykisk sjukdom såsom psykossjukdom, bipolära tillstånd,
missbruk?”
Månadsrapport 2017 systemmätetal för september och oktober
lämnas.
Presidiet får i uppdrag att diskutera hur redovisning av hyrläkare
ska ske.

Vid protokollet
Lena Lindgren

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Marianne Andersson

Eva Eliasson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas



Psykiatriska kliniken på Ryhov



Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.


Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.



Motion – Hund i Regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


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

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november,
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.


Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med
delårsrapporten.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-09-27, kl 08:00-10:20

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 82

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen:


Sommarplaneringen

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa
enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö,
samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo.
Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer
delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna
som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon.
Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på
läkarsidan.



Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj
2017.

Informationen lämnas också till nämnden.


Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.


Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober.


Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis
på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå”
Diarienummer: RJL 2017/ 786

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november.



Palliativ vård

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett
underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

augusti.


Inrättande av barnskyddsteam

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet
den 30 augusti.
Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport per maj

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 81

Fördelning över inkomna motioner
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:
Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
ordförande

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-09, kl 13:00-16:15

