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PROTOKOLL 1(17) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19 

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

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C)  

Marcus Eskdahl (S)  

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

Tobias Gyllensten (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S)  

Bertil Nilsson (M)  

Desirée Törnqvist (S)     

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Ekström (L) §§1-6 

Bernt Svensson (L) (ers Jimmy Ekström (L)) 

§§7-19 

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V) §§1-6 

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre 

(V)) §§7-19 

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare  

Malin Wengholm (M) 1:e ersättare §§1-6 

Bernt Svensson (L) 1:e ersättare §§1-6 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare §§1-6 

Evaggelos Tottas (S) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Lars Wallström, controller §6 

Noomi Carlsson, utredare §6 

Jane Ydman, ekonomidirektör §6 

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör §6 

Sven-Åke Svensson, sektionschef §6 

Maria Engquist, överläkare §6 
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Jenny Abrahamsson, utredare §6 

Marita Sandqvist, utredare §6 

Emil Vallin, controller §6 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

§§1-6 

Kristina Bertov, chefscontroller 

Birgitta Svensson, facklig representant 

kommunal 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

    

§1 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lis Melin och Anne Karlsson att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet.  

§2 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

- Ombyggnad akutmottagningen psykiatri – Länssjukhuset Ryhov 

Diarienummer: RJL2017/3168 

- 1177 Vårdguiden 

- Fråga om Röntgen       

§3 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2018/38 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§4 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2018/33 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§5 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§6 
 

Informationsärenden och aktuell information 
Lars Wallström informerar om Uppföljning Intern kontrollplan 

2017 och Intern kontroll plan 2018, se beslut §§ 14 och15.  
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Jane Ydman informerar Ombyggnad akutmottagningen psykiatri 

– Länssjukhuset Ryhov, se beslut §18. 

Agneta Ståhl informerar om Ambulansutredningen. 

Maria Engquist, Jenny Abrahamsson, Marita Sandqvist och Emil 

Vallin lämnar rapport om primärvården. 

 

 Motion - Utveckla ett ramprogram för länets 

familjecentralermed fokus på jämlik hälsa 

Diarienummer: RJL2017/2059 

 

Noomi Carlsson lämnar information om dagsläget. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet. 

 

 Motion – Pröva digital tolkning 

Diarienummer: RJL2017/1172 

 

Sven-Åke Svensson lämnar information om dagsläget och vad 

som är på gång när det gäller digital utveckling.  

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet.  

 

 

Hälso- och direktören informerar om 

 Ekonomichefen för medicinsk vård har utsetts till ”Årets 

ekonomichef” och vinnare av Guldkronan 2017.   

 Länets tre sjukhus finns med bland landets tio bästa 

medelstora sjukhus.  

 Resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometern.  

 Statsbidrag, generella och riktade.  

 Planeringen inför sommaren pågår. 

 

Presidiets protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 
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Rapport från konferenser:  

 Eva Eliasson rapporterar om Hur går vi från ord till 

handling, Regional handlingsplan ANDT den 14 december i 

Jönköping. 

 
 

Frågor  

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes 

vid sammanträdet i december: 

Birgit Anderssons fråga om vad som görs för att korta 

väntetiderna till smärtenheterna m.m. 

 

Thomas Bäumls önskan om kvartalsvis rapport om 

implementering av samverkansavtalet. 

 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar nu också frågan om 

utlokalisering av röntgen som ställs av Elisabeth Töre. 

 

Månadsrapport 2017 systemmätetal för december lämnas.  

§7 
 
Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom 
att ge praxis och tillämpningar på begreppet 
vård som inte kan anstå 
Diarienummer: RJL2017/786 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Avslå motionen. 

Reservation  

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Samuel Godrén, Anne Karlsson, 

Anita Winberg, Anders Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth 

Werner, Katja Ganekind och Robert Andersson, 

Sverigedemokraterna, har information lämnats till Nämnden för 

folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet har ett förslag 
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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 2017-06-12 

 Motion 2017-03-13 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Sverigedemokraterna yrkar Anne Karlsson bifall till 

motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och 

Sverigedemokraternas yrkande och finner att nämnden bifaller 

föreliggande förslag, att avslå motionen. 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§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.  
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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 

§9 
 
Motion- Gör primärvården i vår region mer 
likvärdig och jämlik 
Diarienummer: RJL2017/1427 
 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, 

Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet, 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 
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 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion 2017-05-08 

 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§10 
 
Motion - Inför Äldremottagningar på 
vårdcentralerna 
Diarienummer: RJL2017/1420 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 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 2017-12-19 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion 2017-05-08 
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Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§11 
 
Motion - Är den läkartiden som erbjuds 
patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig 
Diarienummer: RJL2017/1419 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Återremittera motionen med följande motivering: 

”Återremittera motionen med hänvisning till att man i 

underlaget till beslut inte preciserar huruvida frågan om 

läkartid på särskilda boenden hanteras inom pågående 

arbete med nytt hemsjukvårdsavtal, överenskommelse om 

trygg och säker utskrivning från slutenvård samt 

omställningsarbetet "Tillsammans för bästa möjliga hälsa 

och jämlik vård".” 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 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 2017-12-19 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion 2017-05-08 
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Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För allianspartierna yrkar Helena Stålhammar ”återremiss med 

hänvisning till att man i underlaget till beslut inte preciserar 

huruvida frågan om läkartid på särskilda boenden hanteras inom 

pågående arbete med nytt hemsjukvårdsavtal, överenskommelse 

om trygg och säker utskrivning från slutenvård samt 

omställningsarbetet "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 

jämlik vård".” 

 

Bengt-Ove Eriksson instämmer i allianspartiernas yrkande. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden ”återremiss av motionen 

med följande motivering att återremittera motionen med 

hänvisning till att man i underlaget till beslut inte preciserar 

huruvida frågan om läkartid på särskilda boenden hanteras inom 

pågående arbete med nytt hemsjukvårdsavtal, överenskommelse 

om trygg och säker utskrivning från slutenvård samt 

omställningsarbetet "Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 

jämlik vård".” 

 

Beslut skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§12 
 
Remiss Enhetliga priser på receptbelagda 
läkekemedel SOU 2017:76 
Diarienummer: RJL2017/3035 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat delbetänkande, Enhetliga priser på receptbelagda 

läkemedel, SOU 2017:76. 

 

Region Jönköpings län bedömer att förslaget leder till att 
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apotekens samlade intäkter minskar, men bedöms samtidigt få 

små effekter på apoteksmarknaden. Tand- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) följer kontinuerligt lönsamheten 

på apoteksmarknaden och kan vid behov justera 

handelsmarginalen.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Missiv daterat 2017-12-20 

 Missiv från Socialdepartementet 

 Remiss SOU 2017 76 - Enhetliga priser på receptbelagda 

läkemedel 

Beslut skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

§13 
 
Granskningar delårsrapport 2017:2  

Diarienummer: RJL2017/3024 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 Godkänna svar till Regionrevisionen avseende nämndens 

ansvarsområde enligt föreliggande tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per 

augusti 2017. Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och 

sjukvård samt Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått 

Regionfullmäktiges uppdrag att svara på vilka åtgärder som vidtas 

till följd av revisionens granskning av delårsrapport 2017:2. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04 

 Missiv samt granskningsrapport från Regionrevisionen 

inkom 2017-10-27 
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Beslut skickas till 

Regionledningskontoret - ekonomi 

§14 
 
Uppföljning av Intern kontrollplan 2017 
Diarienummer: RJL2016/2572 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2017 

efter korrigering till utanordningslista, på sid 4. 

 Sammanfattning 

Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 

kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern 

kontrollplan som nämnden beslutat för 2017. Rapporten redovisar 

resultat av kontrollmomenten samt förslag till förbättringsåtgärder 

där behov finns. 

Beslutsunderlag 

 Information vid sammanträdet av Lars Wallström, 

controller 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Missiv daterat 2018-01-04 

 Uppföljning av intern kontrollplan 2017, rapport 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl frågar om ”oattesterade fakturor” sid. 4, andra 

stycket uppifrån i dokumentet. 

En korrigering ska göras - ordet faktura byts ut till 

utanordningslista. 

Beslut skickas till 

Regionledningskontoret - ekonomi 

§15 
 
Intern kontrollplan 2018 
Diarienummer: RJL2017/118 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  
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1. Fastställa intern kontrollplan för 2018, samt ge 

regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett:  

2. Mål för att följa rutiner och avtal vad gäller 

bemanningsföretag. 

3. Mål för verksamheternas kompetensbehov. 

 

Sammanfattning 

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna 

årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från 

den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. 

Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan 

för 2018.  

Beslutsunderlag 

 Information vid sammanträdet av Lars Wallström, 

controller 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Missiv daterat 2018-01-04 

 Intern kontrollplan 2018 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För allianspartierna yrkar Maria Frisk att det tas fram ett mål för 

att följa rutiner och avtal för bemanningsföretag. 

 

Sverigedemokraterna yrkar att följande kontrollmoment läggs till: 

Verksamheternas kompetensbehov. – Kontrollera var/vilken 

kompetens som saknas. – Frågeställningar till ansvariga chefer. 

Inhämtande av uppgifter från system m.m.- Samtliga 

verksamhetsområden under FS-nämnden – Kännbar/möjlig. 

 

Marcus Eskdahl yrkar bifall för båda ovanstående förslag. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar nämnden att ge 

regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett mål för att följa 

rutiner och avtal vad gäller bemanningsföretag, samt ett mål för 

verksamheternas kompetensbehov. 
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Beslut skickas till 

Regionledningskontoret - ekonomi 

§16 
 

Bidrag inom folkhälsoområdet 2018, 
korrigering av beslutsunderlag för bidrag till 
NTF och Jönköpings läns brukarråd  

Diarienummer: RJL2017/1218 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

1. Nämnden önskar ett förtydligande av förklaringen till 

korrigeringen i beslutsunderlaget. 

2. Ärendet tas upp för beslut vid nästa nämndsammanträde.  

Sammanfattning 

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

bidrag till organisationer inom Folkhälsoområdet. För 

organisationen NTF har en felskrivning skett; 800 000 kronor ska 

istället vara 1 000 000 kronor. Detta har nu korrigerats i 

beslutsunderlaget, se bilaga.  

Ansökan från Jönköpings läns brukarråd har också behandlats, 

men verksamheten saknades i beslutsunderlaget Översikt för 

bidrag till organisationer inom nykterhetsfrämjande verksamheter 

(sid.4). Organisationen föreslogs beviljas 100 000 kr. Medel för 

detta är inräknat i befintlig bidragsram. 

 

Beslutsunderlag 

 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 

 

Yrkanden/förslag på sammanträdet 

Nämnden önskar ett förtydligande av förklaringen till 

korrigeringen i beslutsunderlaget och att ärendet tas upp för beslut 

vid nästa nämndsammanträde.  
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Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§17 
 
Granskning av regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området Rätt 
använd kompetens (RAK) 
Diarienummer: RJL2017/2584 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse, samt  

2. Att nämnden senast i juni ska få en uppföljning av det 

systematiska arbetet med RAK. 

Sammanfattning 

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 

arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 

kompetens (RAK).  

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 

 Granskningsrapport 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl att nämnden senast 

i juni ska få en uppföljning av det systematiska arbetet med RAK, 

med hänvisning till sista stycket i tjänsteskrivelsen, sid.3, 

”Uppföljning av fortsatt arbete med rätt använd kompetens ska 

göras systematiskt och fortlöpande med stöd av revisorernas 

rekommendationer avseende övergripande och sammanhållande 

åtgärder, målsättningar, handlingsplan och uppföljning.”  

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden svaret till revisionen med 

tillägg av ovanstående yrkande. 
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Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§18 
 
Ombyggnad akutmottagningen psykiatri – 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL2017/3168 
 

Beslut 

Nämnden föreslår Regionstyrelsen  

 Godkänna ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på 

Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på 

maximalt 5 250 000 kronor. 

Sammanfattning 

Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en 

ny entré. Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde 

och att många olika patientkategorier som passerar den 

gemensamma ingången. Detta leder ofta till störningar i 

arbetsflödet på akutmottagningen. Ombyggnationen ger också 

förutsättningar att bättre tillgodose behov av sekretss och 

säkerhet. Förslaget har skickats till Nämnden för folkhälsa och 

sjukvård för synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

 Information vid sammanträdet av Jane Ydman, 

ekonomidirektör 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03 

 Ritning 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§19 
 
1177 Vårdguiden 
 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Att information lämnas vid sammanträdet i februari om 
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aktuella tider för telefontillgängligheten (nuläge) och en 

presentation av vilka åtgärder som görs för att korta 

väntetiderna till 1177 Vårdguiden, samt att eventuellt 

därefter ge ett uppdrag till regionledningskontoret. 
 
Information i ärendet  
Det är stora svårigheter för enskilda att komma fram per telefon 

till 1177 Vårdguiden, framför allt på kvällar och helger. Med 

hänvisning till årsredovisningen 2016 önskar nämnden få 

information om vad som görs för att korta väntetiderna och 

komma tillrätta med problemen. 

 
Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Bertil Nilsson yrkar att regionledningskontoret får i uppdrag att 

redovisa en handlingsplan för hur telefontillgängligheten till 1177 

Vårdguiden ska kortas, samt att det redovisas vid nämndens 

sammanträde i februari. 

 

För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl att nämnden får en 

aktuell information om telefontillgängligheten, före ett uppdrag 

ges till regionledningskontoret. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar nämnden, att information lämnas 

vid sammanträdet i februari om aktuella tider för 

telefontillgängligheten (nuläge) och en presentation av vilka 

åtgärder som görs för att korta väntetiderna till 1177, samt att 

eventuellt därefter ge ett uppdrag till regionledningskontoret.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Lis Melin Anne Karlsson 
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Protokollet är justerat 2018 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


