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PROTOKOLL 1(20) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 54-69 

Tid: 2017-06-27, kl 13:00-17:20 

Plats: Sal A, Regionens hus  

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande §§ 54-58, 59 

(delvis), 60 och 62 

Helena Stålhammar (C) ordförande §§ 59 

(delvis), 61, 63-69 

Helena Stålhammar (C) §§ 54-58, 59 (delvis), 

60 och 62 

Erik Lagärde (KD) (ers Maria Frisk (KD))  

§§ 59 (delvis) 61 och 63 

Erik Wågman (S) (ers Maria Frisk (KD)) 

§§ 64-69 

Marcus Eskdahl (S)  

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson 

(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 Henriksson (L) §§ 54-58, 59 (delvis), 60 

och 62 

Thomas Bäuml (M) (ers Jimmy Henriksson (L) 

§§ 59 (delvis) och 61 

Rachel De Basso (S) (ers Jimmy Henriksson 

(L) §§ 63-69 

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V) §§ 54-58, 59 (delvis) och 60 

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

§§ 59 (delvis), 61-69 

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare §§ 54-58, 59 

(delvis), 60 och 62 

Thomas Bäuml (M) 1:e ersättare §§ 54-58, 59 

(delvis) och 62 
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Erik Wågman (S) 1:e ersättare §§ 54-63 

Rachel De Basso (S) 1:e ersättare §§ 54-62 

Evaggelos Tottas (S) ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare §§ 54-58, 

59 (delvis) och 60  

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare  

 

Övriga:  

Johan Björk, utredare § 59 

Charlotta Larsdotter, direktör Bra Liv § 59 

Axel Ros, chefläkare § 59 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

§§ 54-59 (delvis) och 62  

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

    

§ 54 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Jimmy Henriksson för §§ 54-58, 59 (delvis), 60 

och 62 och Marianne Andersson för §§ 59 (delvis), 61 och 

63-69 att tillsammans med Desirée Törnqvist och ordföranden 

justera protokollet.  

§ 55 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.  

§ 56 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2017/101 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 57 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2017/102 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

Elisabeth Töre önskar få information om vad det är för kliniska 

prövningar. 
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§ 58 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 59 
 

Informationsärenden och aktuell information 
 

Johan Björk rapporterar om Tilläggsuppdrag öppen 

specialistpsykiatrisk vård i primärvården. 

 

Charlotta Larsdotter informerar om handlingsplan för 

primärvården. 

 

Axel Ros informerar om patientsäkerhet och IVO-ärenden. 

 

 

 Ordföranden meddelar att hela nämnden ska vara delaktig i 

beredningen av Remiss God och nära vård – En gemensam 

färdplan och målbild (RJL2017/1815).   

 Marcus Eskdahl vill få fört till protokollet att nämnden 

tillsammans med RS och RS-AU ska vara involverad i 

arbetet med Framtidsplaner för hälso- och sjukvård i Region 

Jönköpings län (RJL2017/480).  

Nämnden ger presidiet i uppdrag att samordna arbetet med 

RS-AU.  

 

 

Presidiets protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

Rapport från konferenser:  

 Lis Melin, Desirée Törnqvist, Per Svenberg och Marianne 

Andersson rapporterar från Nationell funktionshinder-

konferens den 1-2 juni i Göteborg. 
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Ordföranden informerar om: 

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens 

(SVN) 

Vid sammanträdet den 2 juni togs beslut om utomlänspriser 

för digitala vårdtjänster i primärvård, samt 

Rekommendation till landsting och regioner om etablering 

av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. 

 

Frågor  

Följande frågor ställs nu och ska besvaras av hälso- och 

sjukvårdsdirektören vid nästa sammanträde. 

Bertil Nilsson – ”Att ansvarig för psykiatrin kommer till nämnden 

och redogör för hur arbetet med utredningar inom BUP ökas så att 

målet uppnås.”  

 

Marcus Eskdahl ställer följande frågor  

”- Hur har de statliga medlen för 2017 använts i verksamheten? 

Vill att redovisningen sker skriftligt.  

- När det gäller investering för samlokalisering av 

kvinnohälsovården i Jönköping behöver nämnden få en 

redogörelse. Det blir inte bra när RS-AU behandlar ett ärende som 

inte FS nämnden har fått en redogörelse kring eller delgivit 

synpunkter när det gäller en så stor investering och förändring av 

organisationen.”  

 

Sibylla Jämting önskar få skriftligt svar vid nästa sammanträde på 

Kajsa Carlssons fråga ”Vilken möjlighet har en asylsökande i vår 

region att få tillgång till hörapparat när behov föreligger?” frågan 

ställdes vid nämndens sammanträde 2017-04-25. 

Ordföranden förslår att nämndens presidium får i uppdrag att 

diskutera arbetsformerna för frågor. 

 

Månadsrapport 2017 systemmätetal för maj lämnas. 
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§ 60 Återremiss Motion – Förebyggande insats för 
äldre – erbjud fria halkskydd 
Diarienummer: RJL2016/190 
 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige   

 Bifalla motionen. 

 

Reservationer 

Allianspartierna reserverar sig tillförmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i 

Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående 

motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en 

kostnadsutredning. Efter presidiets sammanträden i april och maj 

har underlagets kostnadskalkyl kompletterats med fler exempel 

från kommuner som infört fria halkskydd, samt med kostnaden 

för frakturer. 

  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-30 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

01-17 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 
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 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag FS 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet  

Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen och till följande 

tilläggsyrkande 

”Gällande uträkning och kostnad för Fria halkskydd för 

ålderspensionärer 

Utgångspunkten är att det finns 72 000 ålderspensionärer i 

Region Jönköpings län som omfattas av förslaget. Vid stora inköp 

av broddar (halkskydd) är vår bedömning att ett par kostar ca 50 

kronor, inklusive administration. Kostnaden är hämtad från 

kommuner i länet som idag erbjuder halkskydd till sina invånare. 

Bedömningen är att samtliga ålderspensionärer inte kommer att 

hämta ut ett par första året. Dels eftersom en del kommuner idag 

erbjuder liknande tjänst men också eftersom slitaget varier 

beroende på hur mycket broddarna används. 

En rimlig uppskattning är att kostnaden kan läggas ut över tre år. 

72 000 ålderspensionärer x 50 kronor/3 år = 1,2 miljoner i årlig 

kostnad. Totalt över tre år 3,6 miljoner kronor. Då är inget 

kostnadsavdrag inräknat för minskade sjukvårdskostnader vid 

minskat antal fallolyckor vid ishalka. Det finns olika 

tillvägagångssätt som bör beaktas gällande distribution av 

halkskydd. Det är den enskilde länsinnevånaren som begär själv 

att få tillgång (rekvirerar) till ett par halkskydd. Det här kan ske 

genom att Apoteken eller vårdcentralerna i Jönköpings län 

tillhandahåller tjänsten. 
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Med anledning av ovanstående föreslås denna uträkning och 

inriktning ligga till grund för den fortsatta hanteringen av 

motionen. 

- Med anledning av ovanstående föreslås nämnden yrka bifall till 

motionen. 

- Med anledning av ovanstående ska motionens intention 

integreras i budget för 2018.” 

 

För Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar Marcus Eskdahl 

bifall till motionen. 

 

Anne Karlsson yrkar bifall till motionen. 

 

Lis Melin och Helena Stålhammar yrkar avslag till motionen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden bifaller motionen. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 61 Remiss Handlingsplan för det ANDT 
förebyggande arbetet i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL2017/901 

 

Beslut 

Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Länsstyrelsen getts möjlighet att 

yttra sig över rubricerad handlingsplan.  

 
Region Jönköpings län ställer sig bakom den regionala ANDT-

handlingsplanen för ett mer effektivt och långsiktigt arbete. 

Regionen kommer verka för att vidarutveckla samverkan på området 
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med berörda aktörer såsom länets kommuner och civilsamhället. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§ 62 
 

Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan 2019-2020 för Nämnd för folkhälsa 
och sjukvård 
Diarienummer: RJL2017/84 
 

Beslut  
Nämnden  

 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 

med flerårsplan 2019-2020 till regionstyrelsen, samt 

bifogar övriga partiers förslag som bilagor. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för 

eget förslag. 

 

Sammanfattning 

Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 

och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020. Förslaget 

överlämnas till regionstyrelsen.  

  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01 

 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl, Per Svenberg och Sibylla Jämting yrkar bifall 

till Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiets (MP) förslag till 
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budget. 

 

Bengt-Ove Eriksson yrkar bifall till Vänsterpartiets (V) förslag till 

budget, samt tilläggsyrkandet om att erbjuda fria halkskydd,  

se § 60.   

 

Anne Karlsson yrkar bifall till Sverigedemokraternas (SD) förslag 

samt att det ska bifogas protokollet. 

 

Helena Stålhammar yrkar avslag till S och MP:s förslag och 

tillstyrker allianspartiernas förslag. 

Lis Melin, Marianne Andersson och Jimmy Henriksson yrkar 

bifall till allianspartiernas förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovan angivna yrkanden och 

finner att nämnden bifaller allianspartiernas förslag. 

 

Votering begärs där ordföranden efter proposition utser S och 

MP:s förslag till budget som motförslag till allianspartiernas 

budgetförslag. 

 

Votering görs med följande propositionsordning: 

Ja för bifall till allianspartiernas förslag. 

Nej för bifall till S och MP:s förslag. 

 

Ja röster följande 7 ledamöter: Britt Johansson, Lis Melin, Bertil 

Nilsson, Marianne Andersson, Jimmy Henriksson, Helena 

Stålhammar och Maria Frisk. 

 

Nej röstar följande 6 ledamöter: Tobias Gyllensten, Per Svenberg, 

Desirée Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting och Marcus 

Eskdahl. 

 

Avstår gör 2 ledamöter: Anne Karlsson och Bengt-Ove Eriksson. 

 

Därmed bifaller nämnden allianspartiernas förslag. Övriga förslag 

bifogas protokollet som bilagor.  
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Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

§ 63 
 

Granskning avseende remissprocessen 
Diarienummer: RJL2017/954 

 

Beslut 
Nämnden beslutar 

 Återremittera ärendet till presidiet för komplettering av 

svaret till revisorerna. 

       

Sammanfattning 
Regionens revisorer har granskat remissprocessen i Region 

Jönköpings län.  

Revision bedömer att remissflödet mellan vårdcentraler och 

sjukhusens specialistmottagningar i flera avseenden fungerar väl, 

men har samtidigt utifrån vad som framkommit i granskningen 

gett rekommendationer till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.   

 

I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas 

rekommendationer.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-26 

 
Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Sibylla Jämting föreslår återremiss till presidiet för komplettering 

av svaret: 

”1. Enligt revisionens granskning så blir inom vissa remissflöden 

nästan hälften av remisserna avböjda, något som genererar 

väsentligt mycket icke-värdeskapande arbete. Även om andelen 

avvisade remisser på totalen bedöms som acceptabel är det inte 

acceptabelt med så hög avvisandegrad på vissa enheter.   

- Inom vilka verksamheter förekommer stora andelar avböjda 

remisser?  

- Vad gör verksamheterna för att förbättra denna situation? 
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2. Enligt revisionens granskning så händer det inte sällan att 

remisshantering fördröjs i veckor på grund av utebliven 

signering. Under dagens nämndmöte förekom också rapport om 

ett IVO-ärende som gällde fördröjd remisshantering.  

- Vad gör regionen för att komma tillrätta med de reella 

problemen med fördröjd remisshantering exempelvis på grund av 

utebliven signering som revisionens granskning påvisat? 

 

3. Patienter med komplexa sökorsaker och som behöver kontakt 

med flera specialiteter för att ställa diagnos och få lämplig 

behandling får enligt revisionsrapporten ofta inte hjälp att 

koordinera vården. Vidare anges att rättigheten att begära fast 

vårdkontakt är dåligt känd bland sjukvårdspersonalen.  

I svar på revisionens granskning anges att varje vårdcentral skall 

ha en vårdsamordnare. Av beskrivning i svar tycks det dock som 

vårdsamordnarens roll mer rör frågor kring exempelvis 

samverkan med Försäkringskassan och rehabilitering till arbete, 

alltså inte den typ av patienter som revisionen tar upp. 

- Vad gör regionen för att komma tillrätta med de brister i 

samordning av vård som revisionen uppdagat vad gäller patienter 

med komplexa sökorsaker och behov av flera specialiteter?  

- Vad gör regionen för att komma till rätta med den brist på 

kunskap om rättigheten att begära fast vårdkontakt hos 

personalen som uppdagats i revisionsrapporten?” 

 

Marcus Eskdahl föreslår att kompletterande information om 

remissflödet för de senaste 5 åren lämnas till nämnden. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar nämnden att återremittera ärendet 

till presidiet för komplettering. 

 

Beslutet skickas till 

Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 
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§ 64 
 

Remiss Ds 2017:14 Yttrande över promemoria 
Vissa ändringar i läkemedelslagen, 
S2017/02526/FS 
Diarienummer: RJL2017/1304 

 

Beslut 
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade promemoria. Region Jönköpings län 

har tagit del av förslaget och ställer sig bakom föreslagna 

ändringar i läkemedelslagen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-17 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 65 
 

Yttrande över Remiss Folkhälsomyndighetens 
återrapportering av regeringsuppdrag om 
Översyn och uppdatering av den nationella 
strategin mot hiv/aids och vissa andra 
smittsamma sjukdomar 
Diarienummer: RJL2017/1315 

 

Beslut 

Nämnden 

 Godkänner förslaget till yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 
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Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

Folkhälsomyndighetens förslag kring översyn och uppdatering av 

den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma 

sjukdomar. 

 

Region Jönköpings län ställer sig bakom förslagen till delmål men 

anser att man i strategin kunde varit tydligare med hur målen kan 

uppnås, samt med vilka indikatorer man kommer följa upp målen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-24 

 
Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 66 
 

Yttrande över Remiss betänkande SOU 2017:15 
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, 
S2017/01576/FS 
Diarienummer: RJL2017/1136 

 

Beslut 

Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet med tillägg.  

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län 

ställer sig bakom förslagen, men anser att konkretare förslag kring 

kommunikationsvägar mellan förskrivare och apotekare kunde 

lyfts fram.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-17 

 
Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar Marcus Eskdahl 

att yttrandet kompletteras med nedanstående 13 punkter i enlighet 

med SKL:s förslag. 

 

* Tillstyrker förslaget om krav på farmaceutkompetens vid 

information och rådgivning i samband med receptexpedition för 

att öka förutsättningarna för en mer patientsäker och 

ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Förlaget om att enbart 

farmaceuter ska kunna medverka i receptprocessen är 

långtgående och konsekvenserna av det måste utredas ytterligare 

innan det kan bli föremål för beslut. 

 

* Förslagen i utredningen får inte begränsa apotekens 

tillgänglighet och effektivitet i hela landet. 

 

* Det är önskvärt att förtydliga krav på tillgång till rådgivning 

även när läkemedel säljs via andra försäljningskanaler som 

apoteksombud och e-handel. 

 

* Ser positivt på ett förtydligande av kompetenskrav för 

egenvårdsrådgivning eftersom denna rådgivning idag saknar 

reglering. 

 

*Välkomnar tydligare krav på apotekens lokaler för att stödja en 

patientsäker och behovsanpassad rådgivning. 

 

* Understryka vikten av en översyn av lagen om handel med 

läkemedel med avseende på vilka som får bedriva 

öppenvårdsapotek. 

 

* Tillstyrker förslagen som syftar till ökad tillgänglighet till 

läkemedel på apotek och är särskilt positiva till det förslag som 

kan bidra till att läkemedel som efterfrågas finns tillgängliga på 

apotek vid första besöket. 

 

* Ser positivt på förslag som underlättar att 
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tillsynsmyndigheterna kan samverka då det skapar bättre 

förutsättningar för en ändamålsenlig tillsyn. 

 

* Tillstyrker de förslag som lämnas om reglering av 

apoteksombud med avseende på att en reglering behövs, att alla 

apoteksaktörer ska få inrätta apoteksombud och att geografiska 

etableringsbegränsningar införs. Behovet av att farmaceutisk 

rådgivning säkerställs även via apoteksombuden, liksom att 

uppföljning av tillgången till apoteksombud efter den nya 

regleringen genomförs. 

 

* Tillstyrker förslaget om krav på farmaceutkompetens vid 

information och rådgivning i samband med receptexpedition. För 

att öka förutsättningarna för en mer patientsäker och 

ändamålsenlig läkemedelsanvändning. 

 

* En optimal rådgivning anpassas utifrån patientens behov och 

förutsättningar. Idag saknas dock möjligheten att på ett enkelt 

sätt kommunicera mellan vårdgivare och apotek på ett annat sätt 

än via receptet. Bättre förutsättningar för kommunikation mellan 

vårdgivare och apotek skulle underlätta dialogen med patienten 

och skapar förutsättningar för en mer individanpassad 

rådgivning. 

 

* Positiva till tydligare krav på apotekens lokaler för att stödja en 

patientsäker och behovsanpassad rådgivning. Ett tydligare krav 

på rådgivning innebär också att den miljö där rådgivningen 

genomförs behöver kunna stödja detta. 

 

* Det är mycket angeläget att det sker en översyn av lagen om 

handel med läkemedel med avseende på vilka som får bedriva 

öppenvårdsapotek. Apotekskedjor utvecklar nya tjänster för att 

bredda sin verksamhet – ofta med sjukvårdsinriktning och ofta i 

nära samverkan med digitala vårdgivare. Medan apoteken kan 

bredda sin verksamhet till att omfatta eller närma sig hälso- och 

sjukvårdstjänster är det idag inte möjligt för vårdgivare att driva 

öppenvårdsapotek. Det behöver bli tydligt vilka regler som gäller 

och att gränsdragningen bör vara densamma för vårdgivare och 

apotek.  
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Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets yrkande om tillägg i yttrandet. 

   

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet  

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

§ 67 
 

Yttrande över U2017/01365UH Promemorian 
Specialpedagogisk kompetens i fråga om 
neuropsykiatriska svårigheter,  
Diarienummer: RJL2017/985 

 

Beslut 
Nämnden 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Utbildningsdepartementet.  

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts 

möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria. Region 

Jönköpings län anser att förslaget i promemorian är mycket bra 

och ställer sig bakom förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02 

 
Beslutet skickas till 

Utbildningsdepartementet  

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
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§ 68 
 
Delegationsordning för Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 
Diarienummer: RJL2017/1067 

 

Beslut 

Nämnden 

Godkänner delegationsordningen med följande ändringar:  

1. 4.2.3 Rätt att ingå (och teckna) avtal (med andra landsting 

samt) med privata vårdgivare utöver vårdvalet stryks från 

delegationsordningen. Detta ska istället göras av nämndens 

ordförande. 

2. Under 4.3 Hälso- och sjukvård, tandvård och avsnitt 4.3.6 

där texten ska lyda Rätt att anmäla händelser som har 

medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

3. Reviderad delegationsordning för nämnden ska gälla från 

och med 2017-07-01 

Reservationer 

Allianspartierna reserverar sig till förmån för eget förslag med 

instämmande av Sverigedemokraterna. 

Sammanfattning  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds möjlighet att delegera 

beslutsfattande är reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.  

 

Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämndens 

uppdrag är  

 Primärvård  

 Somatisk vård  

 Psykiatrisk vård  

 Tandvård  

 Övrig hälso- och sjukvård  

 Folkhälsa  

 Andra områden som sammanhänger med folkhälsa- och 

sjukvårdsfrågor i perspektivet hållbar och långsiktigt 

regionutveckling.  
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12  

 Protokollsutdrag nämnden 2017-05-30 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Delegationsordning för Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

daterad 2017-05-02. 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl yrkar med instämmande av Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet att 4.2.3 Rätt att ingå (och teckna) avtal (med andra 

landsting samt) med privata vårdgivare utöver vårdvalet stryks 

från delegationsordningen. Detta ska istället göras av nämndens 

ordförande. 

 

Enligt information från hälso- och sjukvårdsdirektören meddelar 

ordföranden att en korrigering ska göras under 4.3 Hälso- och 

sjukvård, tandvård och avsnitt 4.3.6 där texten ska lyda Rätt att 

anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Marcus Eskdahls med fleras 

yrkande och allianspartiernas förslag att godkänna föreliggande 

delegationsordning med textjusteringen i 4.3.6 och finner att 

nämnden bifaller Marcus Eskdahls med fleras yrkande. 

Den reviderade delegationsordningen för nämnden ska gälla från 

och med 2017-07-01 

 

Beslutet skickas till 

Regiondirektören 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 
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§ 69 
 
Avtal sammanhållen journalföring och 
personuppgiftsbiträdesavtal 
Diarienummer: RJL2017/1707 

 

Beslut  
Nämnden  

 Godkänner bilagda avtal mellan regionen och länets 

kommuner samt Ydre kommun om sammanhållen 

journalföring och personuppgiftsbiträdesavtal 

Sammanfattning 

Regionen och länets kommuner samt Ydre kommun ingår avtal i 

enlighet med 6:e kapitlet i Patientdatalagen 2008:355, för att 

möjliggöra samverkan och ta del av varandras uppgifter i 

samband med vårdplanering och för att kunna göra beställningar 

av blodprovstagningar i ROS. 

 

Avtalet reglerar parternas ansvar och skyldigheter vad gäller 

tillgång till information, behörighetstilldelning och 

åtkomstkontroll. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

 

 

 

  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

§§ 54-58,  
59 (delvis),  
60 och 62 
 

Helena Stålhammar  

§§ 59 (delvis),  
61 och 63-69 
 

Jimmy Henriksson,  

§§ 54-58, 59 (delvis), 
60 och 62 

 

 

Marianne 

Andersson  

§§ 59 (delvis),  

61 och 63-69 

Desirée Törnqvist  

 
 

Protokollet är justerat 2017 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


