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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 108-117 

Tid: 2017-12-12, kl 13:00-16:20 

Plats: Sal A, Regionens hus 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD) ordförande  

Helena Stålhammar (C)  

Marcus Eskdahl (S)  

Thomas Bäuml (M) (ers Maritha Josefsson 

(M)) §§ 108-114, 116-117 

Birgit Andersson (M) (ers Maritha Josefsson 

(M)) § 115 

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

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S)  

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

Lars-Uno Olausson (S) (ers Desirée Törnqvist 

(S))    

Marianne Andersson (KD)  

Eva Eliasson (S) 

Jimmy Ekström (L)  

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V)  

Anita Winberg (SD) (ers Anne Karlsson (SD)) 

 

Ersättare: 

Erik Lagärde (KD) 1:e ersättare  

Birgit Andersson (M) 1:e ersättare §§ 108-114, 

116-117 

Kajsa Carlsson (MP) 1:e ersättare 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

Nils-Erik Emme (KD) ersättare 

Rachel De Basso (S) ersättare 

Evaggelos Tottas (S) ersättare 

Erik Wågman (S) ersättare 

 

Övriga:  

Nicoline Vackerberg, verksamhetsutvecklare  

§ 113 

Marie Winald Karlström, Esthercoach § 113  

Mårten Lindström, överläkare § 113 

Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör § 113 
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Kerstin Gustafsson, verksamhetschef § 113 

Michael Trollstad, verksamhetschef § 113 

Ola Norderyd, klinikchef § 113 

Peter Nilsson, klinikchef § 113 

Kent Vendelström, versamhetschef § 113 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Kristina Bertov, chefscontroller 

Lena Lindgren, nämndsekreterare 

    

§ 108 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Jimmy Ekström och Elisabeth Töre att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.  

§ 109 
 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.       

§ 110 
 

Anmälan av informationshandlingar 

Diarienummer: RJL2017/101 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 111 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL2017/102 

Vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 112 
 

Sammanställning av inkomna remisser, 
promemorior och motioner 

Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

 

Rachel De Basso frågar hur remiss Nationella riktlinjer för 

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

(RJL2017/3188) kommer att beredas. 

§ 113 
 

Informationsärenden och aktuell information 
Nicoline Vackerberg och Marie Winald Karlström informerar om 

att Esther-nätverket har vunnit första pris i en europeisk 

kvalitetstävling, the IESI Award, i kategorin Bästa sociala 

innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande.  
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Mårten Lindström informerar om remiss av delbetänkande SOU 

2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – 

en balansakt, Diarienummer: RJL2017/3279. 

 

Agnetha Bartoll, Kerstin Gustafsson, Michael Trollstad, Ola 

Norderyd, Peter Nilsson och Kent Vendelström informerar om:  

- Barn- och ungdomstandvård 

- Äldretandvård 

- Specialisttandvård, Orofacialmedicin.  

 

 Motion – Hund i vårdens tjänst 

Diarienummer: RJL2017/1341 

 

Information lämnas om utbildning, regelverk och forskning kring 

hundar i vård och omsorg. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet. 

 

 Motion inrätta korttidsplatser på sjukhusen 

Diarienummer: RJL2017/1172 

 

Information lämnas om bland annat statistik för utskrivningsklara 

patienter. 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet.  

 

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter 

Diarienummer: RJL2017/1042 

 

Information lämnas bland annat om arbetet med rätt använd 

kompetens (RAK). 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet.  

  

 

Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om 

 Samtliga 13 kommuner har meddelat att de ställer sig 
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bakom Överenskommelsen om samverkan för trygg och 

säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 

Jönköpings län.  

 Uppdatering av Cosmic pågår. 

 Akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov ska lämna 

en handlingsplan senast den 31 januari till Arbetsmiljö-

verket. Annars kan Arbetsmiljöverket besluta om ett vite på 

100 000 kronor.  

 Öppna jämförelser ersätts av två rapporter: Socialstyrelsens 

rapport ”En god vård” som kommer i slutet av januari och 

”Vården i siffror” från Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) som kommer i maj/juni.  

 Den 15 december kommer rapporten ”Vård och omsorg till 

personer med riksfylld konsumtion eller beroende av olika 

substanser.” 

 

Presidiets protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 
 

Frågor  

Hälso- och sjukvårdsstrategen besvarar de frågor som ställdes vid 

sammanträdet i november: 

Marcus Eskdahls fråga: Angående vad som gäller vid indraget 

körkort på grund av sjukdom och processen runt detta m.m.  

 

Sibylla Jämtings fråga: Angående stöd/utbildning som regionen 

erbjuder anhöriga inklusive barn till personer med allvarlig 

psykisk sjukdom m.m. 

 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid sammanträdet i 

januari: 

Birgit Andersson ställer frågan ”Vad göra för att korta väntetider 

till smärtenheterna för patienterna? Vårdgarantin är 90 dagar (60 

dagar). Då remiss anländer har ju smärtperioden en lång historia 

oftast. T.ex. Eksjö har bara en läkare nu. En önskan att hjälp 

skulle tillföras av ett tvärprofessionellt team, t.ex. fysioterapeut, 

psykolog. Inlagda patienter kan få konsultation.”  
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Thomas Bäuml: ”Vi önskar en rapport vid varje FS i kvartal 1 

2018 kring arbetet med implementeringen av nya 

samverkansavtalet.” 

 

Månadsrapport 2017 systemmätetal för november kommer att 

läggas ut i läsplattan när den är klar.  

Redovisning av hyrläkare lämnas, samt årsarbetare egna läkare 

och hyrläkare. 

§ 114 
 

Bidrag till organisationer med folkhälsomål 
2018 
Diarienummer: RJL2017/1218 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

 Godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 

för år 2018. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget för 2018 anvisat 15 373 000 

kronor till bidragsgivning inom folkhälsoområdet. Till området 

hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer, 

trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt 

projektbidrag. Diarienummer: RJL 2017/1218, RJL 2017/2348, 

RJL 2017/2196, RJL 2017/2458, RJL 2017/2459 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 

 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 
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Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget bidrag till 

Jönköpings distrikt av IOGT-NTO. 

 

Sverigedemokraterna vill också ha följande anteckning förd till 

protokollet, vilket beviljas.  

”Föreningens förhållningssätt till SD är följande: 

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt och antidemokratiskt parti 

… 

Sverigedemokraterna bjuds inte in till våra lokaler och vår 

verksamhet ….. 

http://iogt.se/om-iogt-nto/forhallningssatt-till-

sverigedemokraterna/ 

Därför vill vi avslå bidraget.” 

 

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med 

instämmande av Helena Stålhammar och Elisabeth Töre yrkar 

bifall till liggande förslag, samt avslag på Sverigedemokraternas 

yrkande. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga avslår nämnden Sverigedemokraternas 

yrkande. 

Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag till fördelning av 

bidrag. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§ 115 
 

Bidrag till länsorganisationer inom 
funktionshinderområdet i Jönköpings län år 
2018 
Diarienummer: RJL2017/1611 

 

Thomas Bäuml anmäler jäv och deltar därför inte i 

handläggningen av ärendet. 
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Beslut 
Nämnden beslutar  

 Godkänna föreliggande förslag till fördelning av bidrag 

för år 2018. 

 

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med Region Jönköpings läns 

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. 

Diarienummer: RJL 2017/1611, RJL 2017/2386 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-10 

 Översikt för bidrag till organisationer inom 

folkhälsoområdet inriktning funktionshinder år 2018. 

Diarienummer: RJL 2017/1611, RJL 2017/2386 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

§ 116 
 

Verksamhetsplan 2018 
Diarienummer: RJL2017/83 

 

Beslut 
Nämnden beslutar  

1. Godkänna förslag till budget för nämndens centralt 

budgeterade anslag.  

2. Godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2018 för 

verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv, 

Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt 

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 

3. Uppdra åt presidiet att följa, att beslutade uppdrag/åtgärder 

enligt verksamhetsplanen påbörjas/genomförs. 
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4. Bilagan ”Ur Verksamhetsplan för Regionledningskontoret 

med verksamhetsnära funktion” ska anges i 

tjänsteskrivelsen under rubriken Beslutsunderlag.  
 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad 

budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 

angivit att respektive nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag 

och budget senast december 2017. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-12-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-07  

 Verksamhetsplan verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra 

Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt 

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Ordföranden föreslår tillägget: 

Uppdra åt presidiet att följa, att beslutade uppdrag/åtgärder enligt 

verksamhetsplanen påbörjas/genomförs. 

Marcus Eskdahl föreslår att bilagan ”Ur Verksamhetsplan för 

Regionledningskontoret med verksamhetsnära funktion” ska 

anges i tjänsteskrivelsen under rubriken Beslutsunderlag. 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden ovanstående två tillägg. 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård, ekonomi och 

regiondirektör  

§ 117 
 
Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska nämndens 

ledamöter God Jul och Gott Nytt År. 
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Helena Stålhammar framför nämndens jul- och nyårshälsning till 

ordföranden.    

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Jimmy Ekström Elisabeth Töre 
 
 

Protokollet är justerat 2017 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


