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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 95-107 

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

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C)  

Marcus Eskdahl (S)  

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson 

(M))  

Mona Forsberg (S) §§ 96-107 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S)  

Bertil Nilsson (M) 

Desirée Törnqvist (S)    

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Ekström (L)  

Sibylla Jämting (MP) 

Bengt-Ove Eriksson (V) (ers Elisabeth Töre 

(V))  

Anne Karlsson (SD) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare  

Birgit Andersson (M) 1:e ersättare 

Tobias Gyllensten (S) 1:e ersättare 

Lars-Uno Olausson (S) 1:e ersättare 

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Anita Winberg (SD) 1:e ersättare §§ 96-107 

Evaggelos Tottas (S) ersättare 

Erik Wågman (S) ersättare 

 

Övriga:  

Jesper Ekberg, folkhälsochef § 95 

Dina Markos, hälsokommunikatör § 95 

Elina Rehn, undersköterska § 95 

Sven-Åke Svensson, sektionschef 

kommunikation § 95 

Jonathan Vincent, controller § 95 

Ann-Margreth Kvarnefors, utvecklingsledare  

§ 95 
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Marie Steen, patienterfarenhet och engagerad i 

Hälsocaféprojektet § 95 

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör § 102 

Ulrika Stefansson, utredare § 102 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Kristina Bertov, chefscontroller 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg  

§§ 96-107 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

    

§ 95 Workshop Folkhälsa och Närsjukvård hur gör 
vi resan? 
1. Stöd till självhjälp och hälsa för nyanlända 

2. Invånarstöd, sociala grupper etc., Vrigstad vårdcentral   

3. Digitalisering för jämlik hälsa 

4. Befolknings- och patientdata 

5. Om mötesplatser/hälsocafé etc  

§ 96 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Marianne Andersson och Eva Eliasson att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.  

§ 97 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.      

§ 98 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2017/101 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 99 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2017/102 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 100 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 101 
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 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 



 

PROTOKOLL 4(12) 

      

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 95-107 

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

 

 

 Sign 

 

Diarienummer: RJL 2017/575 

Kort information lämnas. 

 

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. 
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Rapport om Sommarsituationen 2017 

Diarienummer: RJL2017/2998 

Rapporten läggs till handlingarna. 

  

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. 
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§ 103 
 

Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet   
Diarienummer: RJL2017/400 

 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

1. 1:a att-satsen är besvarad. 

2. 2:a att-satsen avslås med förklaringen att det är 

regionfullmäktige som bestämmer vilken information som 

ska lämnas. 

 

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

  

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 

lämnas information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård. Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

finns ett förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Beslutsunderlag daterat 2017-11-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09 
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 Motionen daterad 2017-02-06 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Bengt-Ove Eriksson, Sibylla Jämting och Marcus Eskdahl yrkar 

bifall till 1:a att-satsen. 

 

Helena Stålhammar yrkar att 1:a att-satsen ska vara besvarad. 

  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden bifaller Helena Stålhammars yrkande att 1:a 

att-satsen ska vara besvarad. 

 

På ordförandens fråga bifaller nämnden att 2:a att-satsen avslås, 

med förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer 

vilken information som ska lämnas. 

  

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 104 
 

Rapport från Nämnden för folkhälsa och 
sjukvård 

Diarienummer: RJL2017/2808 

 

Nämnden beslutar 

 Överlämna föreliggande rapport med underlag och 

handlingsplan till Regionstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av avvikelser i måluppfyllelse i budget och 

verksamhetsplan beslöt Regionstyrelsen 2017-08-22 att samtliga 

nämnder till kommande styrelsesammanträde (2017-10-24) skulle 

ge en skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner 

samt ekonomisk redovisning. Vid nämndens sammanträde 2017-

10-10 beslutades om en komplettering av svaret. En kompletterad 

rapport finns nu. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Protokollsutdrag FS 2017-10-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-03 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 105 
 

Ombyggnation för samlokaliserad 
kvinnohälsovård 

Diarienummer: RJL2017/1778 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Regionstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen har gett Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

möjlighet att lämna synpunkter i ärendet om ombyggnation för 

samlokaliserad kvinnohälsovård.  

En samlokaliserad kvinnohälsovård påverkar kvinnors vilja och 

möjlighet att ingå i screeningprogram för livmoderhalscancer, 

bland annat genom fler tillgängliga tider, riktade insatser och 

tydlighet var cellprovtagningen genomförs.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 

 Protokollsutdrag FS 2017-10-10 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-26 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-11 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet avstår från 

att delta i beslutet. 

 

Helena Stålhammar tillstyrker yttrandet. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras (3 minuter) och återupptas kl 16:35.   

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga tillstyrker övriga partier (M, KD, C, L, SD 

och V) föreliggande yttrande.   

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 106 
 

Resursförstärkning till specialiserad barn- och 
ungdomspsykiatri, BUP 
(Regeringsbeslut, Uppdrag att utbetala medel 
till landstingen för barn- och 
ungdomspsykiatriska verksamheter) 
Diarienummer: RJL2017/2997 

 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 Föreslå Regionstyrelsen godkänna resursförstärkning med 

3,7 miljoner kronor till specialiserad barn- och 

ungdomspsykiatri, BUP, samt 1:a linjens psykiatri (barn- 

och ungdomshälsan) med finansiering från förstärkt 

statsbidrag 2017.  

 

Sammanfattning 

I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare 

100 miljoner kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och 

ungas psykiska hälsa. Utifrån Region Jönköpings läns behov av 

åtgärder inom området tillförs 2,0 miljoner kronor som 



 

PROTOKOLL 10(12) 

      

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 95-107 

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

 

 

 Sign 

 

engångsförstärkning 2017. Förstärkningen riktas till barn- och 

ungdomspsykiatrin inom Verksamhetsområde Psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik.   

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-02 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl föreslår att hela summan 3,7 miljoner kronor 

utbetalas till verksamheten. 

Bengt-Ove Eriksson och Sibylla Jämting instämmer i yrkandet. 

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att 

pengarna ska användas inom 1:a linjens psykiatri (barn- och 

ungdomshälsan, ungdomsmottagningar och familjecentraler). 

 

Jimmy Ekström yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras (4 minuter) och återupptas kl 16:50. 

 

Jimmy Ekström tar tillbaka sitt yrkande. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar nämnden föreslå Regionstyrelsen 

godkänna resursförstärkning med 3,7 miljoner kronor till 

specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, BUP, samt 1:a linjens 

psykiatri (barn- och ungdomshälsan) med finansiering från 

förstärkt statsbidrag 2017.  

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 
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§ 107 
 
Överenskommelse om samverkan för trygg och 
säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL2017/3091 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

1. Rekommendera regionstyrelsen godkänna föreliggande 

överenskommelse om samverkan för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings 

län från 2018-01-01, under förutsättning att länets 

kommuner antar överenskommelsen. 

 

2. Godkänna att ekonomisk reglering enligt 

överenskommelsens ersättningsmodell träder i kraft 2018-

03-01.  Fram till och med 2018-02-28 sker ersättning 

enligt betalningsansvarslag. I händelse av att 

överenskommelse inte tecknas gäller Lag (2017:612) om 

samverkan, 6 § retroaktivt från 2018-01-01. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner 

tagit fram en överenskommelse om ansvarsfördelning, 

arbetsprocess samt ekonomisk reglering.  

Överenskommelsen innehåller en ersättningsmodell för 

kommunernas betalningsansvar för vård av utskrivningsklara 

patienter inom slutenvård.  

Överenskommelsen gäller från och med 2018-01-01. 

 

Beslutsunderlag 

 Information vid sammanträdet av Ulrika Stefansson, 

utredare 

 Tjänsteskrivelse 2017-11-14 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 
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Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Marianne Andersson Eva Eliasson 
 
 

Protokollet är justerat 2017 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


