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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 15-32 

Tid: 2019-02-27 kl. 14:00-15:40 

Plats: Hooks Herrgård, Hok 

Närvarande: Beslutande:  

Rachel De Basso (S) ordf. 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. 

Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. 

Erik Wågman (S) 

Eva Eliasson (S) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Peter Iveroth (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Linda Gerdin (BA) 

Sascha Carlsson (L) 

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V) 

Lisbeth Andersson (M) 

Karlsson Anne (SD) 

Anita Winberg (SD) 

 

Ersättare:  

Ann-Kristin Göransson (S) 

Jonas Nilsson (S) 

Linda Vestman (S) 

Emma Evaldsson (KD) 

Maria Sandberg (KD) 

Razvan Nichitelea (C) 

Ida Höglund (BA) 

Bengt-Ove Eriksson (V) 

Gunnel Svensson (M) 

Helena Elmqvist (SD) 

 

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Kristina Bertov, chefscontroller 

Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 

 

  

§15 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Eva Eliasson och Lisbeth Andersson att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
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§16  Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs enligt utskickat förslag med följande tillägg: 

 

Övrig fråga gällande information från patientnämnden av  

Bengt-Ove Eriksson. 

 

§17  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/3 

 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

 

§18  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/4 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

 

§19  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för januari 

2019 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

§20  Anmälan av kurser och konferenser 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och 

konferenser: 

 

 Temadag Vårdarkitektur för politiker den 21 mars 2019 i 

Stockholm 

- En ledamot från den politiska ledningen och en från 

oppositionen får delta. 

 

 Konferens Utvecklingskraft 2019 den 27-28 maj 2019 i 

Jönköping 

- Samtliga nämndens ledamöter ges möjlighet att delta. I 

det fall ordinarie ledamot är förhindrad får ersättare delta. 
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Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

 

§21  Aktuell information 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Formulerat uppdrag från politiken gällande hanteringen av 

pågående arbete med utredningar av barn med 

neuropsykiatriska sjukdomar. 

 Ärende hos SKL om förändrad avgift för digitala 

utomlänsbesök. 

 Flytt av KRYs verksamhet till Region Sörmland. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

§22  Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus 
Diarienummer: RJL 2018/1872 

 

Information om organiseringen hos regionens tre sjukhus och 

kommande förändringar av denna lämnas. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet. 

 

§23  Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991 

 

Information om den psykiatriska vården i Region Jönköpings län 

lämnas. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet. 

 

§24  Motion – Bevara våra tre akutsjukhus 
Diarienummer: RJL 2018/1993 

 

Information om framtagandet av en plan för framtidens hälso- och 

sjukvård lämnas. 
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Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet. 

 

§25  Presidiets protokoll 
Protokollet anmäls och läggs till handlingarna. 

 

§26  Frågor 
Inga frågor till kommande sammanträde ställs. 

 

§27  Remiss - Nya regler om faderskap och 
föräldraskap 
Diarienummer: RJL 2018/2359 

 

Beslut  

Nämnden  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Justitiedepartementet, med följande tillägg: 

 

Dock har utredningen inte lyft problematiken med 

moderskapsutredningar i de fall som moderskap ej är känt 

eller då släktförhållanden i ett senare skede behöver 

utredas vilket är något som är angeläget att klargöra. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap SOU 

2018:68. Region Jönköpings län delar utredningens bedömningar 

och ställer sig bakom utredningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-17 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden yrkar för koalition för Region Jönköpings län att 

följande tillägg i yttrandet görs:  

 

Dock har utredningen inte lyft problematiken med 
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moderskapsutredningar i de fall som moderskap ej är känt eller då 

släktförhållanden i ett senare skede behöver utredas vilket är 

något som är angeläget att klargöra. 

 

Anne Karlsson yrkar för Sverigedemokraterna att yttrandet ska 

lyda enligt följande:  

 

Region Jönköpings län har tagit del av remissen men delar inte 

utredningens förslag om att införa en ny föräldraskapspresumtion. 

Denna skulle innebära att, om modern vid ett barns födelse är gift 

med en kvinna eller registrerad partner ska denna person 

automatiskt anses som barnets förälder. Det saknas ett 

barnperspektiv i den synen på föräldraskap utifrån 

barnkonventionens artikel 7, ”Barn har rätt till ett eget namn och 

ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få 

veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad” och 8, ”Barn 

har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina 

släktförhållanden”.  

 

Helena Stålhammar yrkar avslag på Sverigedemokraternas 

förslag. 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag med av 

koalitionen föreslaget tillägg mot Anne Karlssons yrkande om ny 

formulering av yttrandet och finner att nämnden bifaller 

föreliggande förslag med tillägg. 

 

Beslutet skickas till  

Justitiedepartementet 

 

§28  Uppföljning av intern kontrollplan 2018 
Diarienummer: RJL 2017/118 

 

Beslut  

Nämnden 

1. Godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018. 

2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag 

på hur verksamheten ska arbeta vidare med de åtgärder 

som nämns i rapporten Bemanningsföretag – 



 

PROTOKOLL 6(9) 

      

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 15-32 

Tid: 2019-02-27 kl. 14:00-15:40 

 

 

 Sign 

 

Kontrollmoment inom nämnden för folkhälsa och 

sjukvård. 

 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i rapporter resultaten av de 

kontrollmoment som genomförts inom ramen för den interna 

kontrollplan som nämnden beslutat för 2018. Rapporterna 

redovisar resultaten av kontrollmomenten samt förslag till 

åtgärder där behov finns. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06 

 Information vid presidiets sammanträde av Lars 

Wallström, controller 

 Missiv daterat 2019-01-09 

 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport 

 Nämndens eget kontrollmoment 2018 

(bemanningsföretag), rapport 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret ekonomi 

 

§29  Verksamhetsberättelser 2018 
Diarienummer: RJL 2018/232 

 

Beslut  

Nämnden 

 Godkänner verksamhetsberättelser för 2018 avseende 

verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde. 

 

Sammanfattning  

I december 2017 godkände nämnden verksamhetsplaner och 

budget för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom 

nämndens ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2018 ger 

återrapportering av verksamhetsplan och budget. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-12 

 Verksamhetsberättelse 2018 Kirurgisk vård 
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 Verksamhetsberättelse 2018 Medicinsk vård 

 Verksamhetsberättelse 2018 Psykiatri, rehabilitering och 

diagnostik 

 Verksamhetsberättelse 2018 Vårdcentralerna Bra Liv 

 Verksamhetsberättelse 2018 Folktandvården 

 Verksamhetsberättelse 2018 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Helena Stålhammar föreslår att verksamhetsberättelserna 

godkänns enligt föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret ekonomi 

 

§30  Representanter till arbetsgrupp för planering av 
dialog med patientföreningar 
Diarienummer: RJL 2019/446 

 

Beslut  

Nämnden 

 Godkänner förslag till representanter till arbetsgrupp för 

planering av dialog med patientföreningar. 

 

Sammanfattning  

I arbetet med nämndens dialogmöten med patientföreningar har 

sedan 2015 en arbetsgrupp deltagit i planeringen av utformningen 

av dessa möten. Arbetsgruppen består av en representant för 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), två 

förtroendevalda (politiska ledningen och oppositionen) samt en 

tjänsteman. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår Eva Eliasson som representant för den 

politiska ledningen. 

 

Thomas Bäuml föreslår Gunnel Svensson som representant för 

oppositionen. 
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Elisabeth Töre föreslår Bengt-Ove Eriksson som representant för 

oppositionen. 

 

Beslutsgång  

Nämnden beslutar att sluten omröstning ska genomföras i fråga 

om representant för oppositionen. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 15:15 och återupptas igen kl. 15:20. 

 

På ordförandens fråga väljs Eva Eliasson som representant för den 

politiska majoriteten. 

 

Ordföranden föreslår Lisbeth Andersson och Peter Iveroth som 

valkontrollanter. Nämnden godkänner förslaget. Omröstning 

genomförs. 

 

Ordföranden förklarar omröstningen avslutad och redovisar 

nedanstående utfall: 

4 ledamöter röstar för Gunnel Svensson 

1 ledamot röster för Bengt-Ove Eriksson 

10 ledamöter avstår eller röstar blankt 

 

Nämnden har genom sluten omröstning beslutat utse Gunnel 

Svensson som oppositionens representant. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

 

§31  Kommande sammanträde 20 mars 
Ordföranden informerar om att nästa sammanträde den 20 mars 

kommer att förläggas på Värnamo sjukhus. Ett studiebesök är 

planerat för nämnden kl. 11:00-12:00. 

 

§32  Övriga frågor 
Bengt-Ove Eriksson redogör för uppkommen problematik i fråga 

om att som förtroendevald sitta i nämnden för folkhälsa och 

sjukvård och patientnämnden samtidigt. Han informerar vidare 

om sin avsägning i patientnämnden samt Vänsterpartiets 

meddelande till regionfullmäktige om att man önskar föreslå ett 
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nytt namn till positionen.  

 

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 

Rachel De Basso Eva Eliasson Lisbeth Andersson 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


