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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 108-115 

Tid: 2015-12-08, kl 13:00-16:35 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S) 

Maritha Josefsson (M) 

Mona Forsberg (S) 

Lis Melin (M)  

Per Svenberg (S)  

Anne Karlsson (SD) 

Desirée Törnqvist (S) §§ 108-111, 114-115 

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

§§ 112-113 

Britt Johansson (M) (ers Bertil Nilsson (M))  

§§ 108-112, 114-115 

Tomas Bäuml (M) (ers Bertil Nilsson (M)) §§ 113 

Eva Eliasson (S) 

Marianne Andersson (KD) 

Lena Skaring Thorsén (L) 

Sibylla Jämting (MP)  

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre (V)) 

 

Ersättare: 

Emelie Walfridsson (C) 1:e ersättare 

Tomas Bäuml (M) 1:e ersättare §§ 108-112,  

114-115 

Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare §§ 108-111, 

114-115 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare  

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Noomi Carlsson, utredare § 111 

Petra Tingsvik, socionom § 111 

Jenny Stigmer, socionom § 111 

Jesper Ekberg, folkhälsochef § 111 

Hans Lingfors, distriktsläkare primärvårdens FoU-

enhet § 111 

Maria List Slotte, utredare § 114-115 

Axel Ros, chefsläkare § 111 

Anette Peterson hälso- och sjukvårdsstrateg  
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Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  

 

   

§ 108 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Mona Forsberg att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 

§ 109 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§ 110 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 111 
 

Informationsärenden och aktuell information 

Noomi Carlsson, Petra Tingsvik och Jenny Stigmer informerar 

om Barnahus. 

Jesper Ekberg och Hans Lingfors informerar om hälsosamtalen, 

som svar på Desirée Törnqvists frågor vid sammanträdet i 

november. 

Axel Ros informerar om patientsäkerhet och IVO-ärenden. 

Hälso- och sjukvårdsstrategen lämnar följande information: 

 Uppgradering av Cosmic 

 Öppna jämförelser 

Ordföranden lämnar rapport från sammanträden med: 

 Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) 

 Kommunalt forum 

 

 Frågor 

De förslag som lämnades av Elisabeth Töre vid föregående 

sammanträde om mammografiundersökningar och patientstyrd 

inskrivning har behandlats av nämndens presidium. Information 

om dessa kommer att lämnas under 2016. 
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Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nästa sammanträde: 

Bengt-Ove Eriksson ställer följande fråga: 

”Personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom/funktions-

nedsättning medverkar i ökande utsträckning på personal-

utbildningar, temadagar eller andra arrangemang i regionens regi. 

Det tycks inte finnas några tydliga fastlagda regler för hur dessa 

personer ska arvoderas/avlönas. På kommunsidan finns däremot 

fastlagda regler som tillämpas för FoU-rums arrangemang. 

Information önskas om hur personer med egen erfarenhet 

arvoderas vid arrangemang i regionens regi och om behov finns 

av ett fast regelverk eller samordning med kommunernas regler 

(FoU-rum).” 

 

Marcus Eskdahl ställer frågan: 

”Regeringen och staten kommer under 2016 att anslå medel för 

förlossningsvården och kvinnors hälsa. För Region Jönköpings 

län innebär det 25 miljoner kronor extra. Hur kommer den här 

resursförstärkningen användas inom området?” 

 

Kristina Bertov informerar om   

 Tillgänglighet 

 Månadsrapport 

§ 112 

RJL 

2015/ 

2038 

 
Regionrevisionen - Granskning av åtgärder för 
ekonomi i balans 
Beslut  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar att  

 överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras granskning 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 

2015-11-03 sin granskning och bedömning av åtgärder för 

ekonomi i balans. 

 

Revisorerna lämnar rekommendationer och frågor. I följande 

tjänsteskrivelse redovisas åtgärdsplanens effekter samt 

genomförda och planerade åtgärder. 
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Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-03 

 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans, Region 

Jönköpings län, Revisionsrapport oktober 2015 

 

Förslag under sammanträdet 
Marcus Eskdahl meddelar att Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet inte deltar i beslutet utan återkommer eventuellt i 

regionstyrelsen med anledning av att nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård och regionstyrelsen lämnar ett gemensamt svar. 

Vänsterpartiet instämmer i Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

beslut. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga godkänner de övriga partiernas ledamöter 

förslaget till beslut. 

Beslutet skickas till 

Regionrevisionen 

§ 113 

RJL 

2015/ 

2201 

 

Remiss – Patientrörlighet inom EES – 
kompletterande förslag för tandvården,  
Dnr S2015/07006/FS  
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar   

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har inga synpunkter på föreslagna 

kompletteringar rörande tandvård då dessa uppfattas komma 

påverka regionen i ringa omfattning.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-12 
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Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 114 

RJL 

2015/ 

1745, 

1419, 

1683 

Bidrag inom folkhälsoområdet 2016 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag för 

år 2016 

 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 14 604 000 

kronor till bidragsgivning inom folkhälsoområdet. Till området 

hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer, 

trafiksäkerhetsförbund och nykterhetsorganisationer.  

 

Landstingsfullmäktige har 2008-06-10 § 62 fastställt 

bidragspolicy avseende bidrag till organisationer inom 

folkhälsoområdet. Till grund för förslaget ligger bidragspolicyn 

och de 11 nationella folkhälsomålen. Bidrag kan ansökas av 

föreningar som har en verksamhet som omfattar större delen av 

Jönköpings län. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 115 

RJL 

2015/ 

1298 

Bidrag inom funktionshinderområdet 2016 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag för 

år 2016 
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Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i budget för 2016 anvisat 4 700 000 kronor 

till bidragsgivning inom funktionshinderområdet.  

 

Det övergripande syftet med regionens bidragsgivning är att 

stödja organisationer i deras arbete för full delaktighet och 

jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättningar. 

Verksamhet som främjar informations- och 

upplysningsverksamhet är en väsentlig uppgift. Bidraget ges i tre 

former; organisationsbidrag (grundbidrag), verksamhetsbidrag 

och ett särskilt bidrag till HSO för gemensam intressebevakning.  

 

Landstingsfullmäktige har 2008-06-10 § 62 fastställt 

bidragspolicy avseende bidrag till organisationer inom 

funktionshinderområdet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-20 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

 

 

 

 

Maria Frisk Mona Forsberg  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


