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PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 30-35 

Tid: 2015-04-14, kl 13:00-16:45 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S) 

Maritha Josefsson (M) 

Lars-Uno Olausson (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S) 

Anne Karlsson (SD) 

Tobias Gyllensten (S) (ers Desirée Törnqvist (S)) 

Bertil Nilsson (M) 

Eva Eliasson (S) 

Hannah Ekeroos Sturesson (KD) (ers Marianne 

Andersson (KD)) 

Lena Skaring Thorsén (FP) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Elisabeth Töre (V) 

 

Ersättare: 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare  

Folke Solheim (M) 1:e ersättare 

Rachel de Basso (S) 1:e ersättare 

Sibylla Jämting (MP) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör, § 33 

Jesper Ekberg, sektionschef, § 33 

Ami Andersson, förhandlingschef, § 33 

Agneta Jansmyr, regiondirektör 

Kristina Bertov, chefscontroller  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Lena Lindgren, sekreterare  

   

§ 30 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Kajsa Carlsson att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 
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§ 31 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

tillägg av följande: 

 Frågor  

§ 32 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar information, enligt bilaga. 

Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 33 Informationsärenden och aktuell information 

Micael Edblom informerar om översyn ”Övergången från barn- 

och ungdomshabilitering”, Vuxenpsykiatrin och Regionens 

rehabiliteringsresurser. 

Jesper Ekberg informerar om förslag Tillsammans för en jämlik 

hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.  

Ami Andersson informerar om personalsituationen. 

 

Följande information lämnas av Hälso- och sjukvårdsdirektören: 

 Odontologiska institutionen är ett kompetenscenter för 

sällsynta odontologiska tillstånd 

 Redovisning av jämlik vård och tillgänglighet 

 Förutsättningar för budget 

Kristina Bertov informerar om   

 Månadsrapport  

Övrigt 

 Kurser och konferenser 

Utvecklingskraft 6-7 maj i Jönköping 

6:e Internationella anhörigkonferensen 4-6 september i 

Göteborg 

Deltagande får ske enligt presidiebeslut och anmälningar sker 

genom sekreteraren. 

 Frågor 
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Marcus Eskdahl vill att det till protokollet tas att ställda frågor till 

nämnden återkopplas skriftligt till protokollet.  

 

Följande lämnas också att tas upp på nästa sammanträde: 

- Hur ser sommarsituationen ut på våra sjukhus i länet?  

- Information kring patientnämndens arbete.  

§ 34 

RJL 

2015/ 

88 

Yttrande över Granskning av allmänpsykiatrin 
för vuxna, LJR2014/21 
Beslut 

 Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår 

regionstyrelsen besluta att överlämna föreliggande yttrande 

till Regionens revisorer.  

 

Sammanfattning 

Revisorernas granskning syftade till att bedöma om 

regionstyrelsens styrning av psykiatrin är ändamålsenlig vad 

gäller resursutnyttjande och kvalitet. Revisorernas 

sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen behöver stärka 

styrningen av allmänpsykiatri för vuxna. 

 

I svaret redovisas att den nya strukturen för ledning av 

verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering bedöms 

underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

 Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna LJR2014/21 

 Ledningsplan för vuxenpsykiatrin Landstinget i Jönköpings 

län 2013-03-13 LK11/0117 

 Budget med verksamhetsplan 2014 Flerårsplan 2015-2016 

 Huvudriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 

primärvård för vuxna. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

 

 



 

PROTOKOLL 4(5) 

      

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 30-35 

Tid: 2015-04-14, kl 13:00-16:45 

 

 

 Sign 

 

§ 35 

RJL 

2015/ 

487 

 

Uppdrag – Utredning av utökade rättigheter av 
hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda 
och papperslösa vuxna 
Beslut 

 Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar om följande 

tillägg till uppdragsbeskrivningen:  

En nulägesbeskrivning tas fram av skillnad i vård (i vår 

region, köpt vård av region- samt rikssjukvård) som ges till 

asylsökande, gömda och papperslösa och övriga länets 

invånare.  

En jämförelse med andra landsting och regioner görs också. 

 

Reservationer 

Anne Karlsson (SD) 

 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet 2015-03-10 beslutade nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård att uppdraget skulle återremitteras till nämndens 

presidium för vidare beredning. Ett förslag till beredning har 

tagits fram av presidiet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Uppdrag 2015-03-02 

Protokollsutdrag från presidiesammanträdet 2015-03-30 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Anne Karlsson yrkar avslag till utredningen med motiveringen: 

”Asylsökande och gömda barn har redan idag tillgång till hälso- 

och sjukvård enligt samma premisser som den bofasta 

befolkningen vilket vi tycker är bra men att utöka dessa förmåner 

till att omfatta alla typer av vanligt förekommande vård till 

personer som väljer att trotsa svensk lagstiftning kan vi inte ställa 

oss bakom. Det är samtidigt viktigt att understryka att ingen 

människa nekas akut och omedelbar vård oavsett 

betalningsförmåga.” 

 

Bertil Nilsson yrkar bifall till utredningen med presidiets tillägg. 

Marcus Eskdahl instämmer i Bertil Nilssons yrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

nämnden beslutar enligt Bertil Nilssons yrkande,  

bifall till utredningen med presidiets tillägg. 

 

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk Kajsa Carlsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


