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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75 

Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25 

Plats: Regionens hus, sal A 

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) ers. Jakob Olofsgård (L) 

Sibylla Jämting (MP) 

Elisabeth Töre (V) 

Lisbeth Andersson (M) 

Anne Karlsson (SD) 

Anita Winberg (SD) 

 

Ersättare:  

Ann-Kristin Göransson (S) 

Martin Malmerfors (BA) 

Jonas Nilsson (S) 

Linda Vestman (S) 

Emma Evaldsson (KD) 

Razvan Nichitelea (C) 

Ida Höglund (BA) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Helena Elmqvist (SD) 

 

Övriga:  

Mariette Andersson, controller § 56 

Tanja Ölmegård, controller § 56 

Mårten Lindström, överläkare § 57 

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör §§ 70-75 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Kristina Bertov, chefscontroller 

Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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§47 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Pernilla Mårtensson (KD) och Anita Winberg 

(SD) att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

§48  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande 

tillägg: 

 

Övrig fråga från Anne Karlsson (SD) gällande tiden för nämndens 

sammanträden. 

 

§49  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

 

§50  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/3 

 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 

handlingarna. 

 

§51  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/4 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

 

§52  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för mars 2019 anmäls och 

läggs till handlingarna. 

 

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

konferenser: 

 

 Inbjudan till Nationellt samtal omkring den mobila vården 
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2019 den 14 augusti i Linköping 

- En ledamot från den politiska majoriteteten och en 

ledamot från oppositionen ges möjlighet att delta. 

 

 Egen inbjudan till Dialog om Framtidens hälso- och 

sjukvård i Region Jönköpings län den 7 maj i Jönköping 

- Samtliga nämndens ledamöter och ersättare ges 

möjlighet att delta. Vid förhinder finns möjlighet att 

erbjuda sin plats till annan förtroendevald i partigruppen. 

 

Nämnden fattar beslut om deltagande till följande konferens: 

 Konferens Tylösandsdagarna – Kommuner och regioner 

2030 den 28-29 maj i Halmstad. 

- En ledamot från den politiska majoriteteten och en 

ledamot från oppositionen ges möjlighet att delta. 

 

Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

 

§54  Aktuellt 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Planering inför sommaren gällande bemanningen i 

verksamheterna 

 Avslutat projekt gällande Alternativ för våld (ATV) för 

våldsutsatta 

 Process kring fördelningen av statsbidrag 

 

Ordföranden informerar om 

 Genomförd dialogträff med patientnämndens presidium 

och formerna för dessa träffar 

 Uppdrag till 1:e och 2:e vice ordförande att utse 

stipendieutdelare  

 

§55  Månadsrapport 
Chefscontroller informerar om månadsrapport för mars 2019 samt 

svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna. 

 

§56  KPP – Kostnad per patient 
Mariette Andersson och Tanja Ölmegård, controllers, informerar 
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om KPP – Kostnad per patient samt svarar på frågor.  

 

§57  Läkemedel 
Mårten Lindström, överläkare, informerar om området läkemedel 

samt svarar på frågor.  

 

§58  Ajournering  
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:50 och återupptas  

kl. 15:10. 

 

§59  Införandet av BOS 
Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg, informerar om 

status för införandet av BOS i Region Jönköpings län samt svarar 

på frågor.  

 

§60  Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd 
Diarienummer: RJL 2019/310 

 

Information om lagstiftningen kring högkostnadsskydd ges av 

hälso- och sjukvårdsdirektören. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet. 

 

§61  Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården 
Diarienummer: RJL 2019/312 

 

Information om verksamheten avseende sjukhusclowner i Region 

Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet. 
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§62  Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention 
Diarienummer: RJL 2019/316 

 

Information om arbetet inom suicidprevention ges av hälso- och 

sjukvårdsdirektören. 

 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiet. 

 

§63  Genomgång inför budget 2020 med flerårsplan 
för 2021-2022 
Ordföranden informerar om det av regionstyrelsen fastställda 

budgetdirektiv del 2 och tidsplanen för budgetprocessen. 

 

§64  Rapport från kurser och konferenser 
Rapporter från konferenserna Vårdarkitektur för politiker i 

Stockholm den 21 mars från Erik Wågman samt IVO-dagen i 

Jönköping den 28 mars från Gunnel Svensson läggs till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning från IVO-dagen i Jönköping den 28 mars från 

Kajsa Carlsson ska tillgängliggöras nämnden. 

 

§65  Frågor 
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor gällande 

abstinensbehandling som ställdes av Elisabeth Töre vid 

föregående sammanträde. 

 

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

 

Beslut  

Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen. 
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Sammanfattning  

Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 

Prioritera Psykvården: 
 

 Att det tillsätts en psykiatriutredning med uppdrag att 

inventera de psykiatriska avdelningarna och undersöka det 

verkliga behovet av akut och slutenvård hos patienterna 
 

 Att det dras upp tydliga riktlinjer beträffaden hanteringen 

av akutbesök, inläggningskriterier men även längden av 

vårdtiderna 
 

 Att psykvården får fler vårdplatser 
 

 Att mer pengar avsätts till psykvården 

 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 

motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag  

 Motionssvar daterat 2019-04-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-15 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-10-09 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28 

 Motion - Prioritera psykvården 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

 

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

 

Beslut  

Nämnden föreslår regionfullmäktige 

1. Anse första och fjärde att-satsen besvarade.  

2. Avslå andra och tredje att-satsen. 
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Sammanfattning  

Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Bevara 

våra tre akutsjukhus: 

 

 Att en handlingsplan görs för att rädda våra akutsjukhus 

där personal, politiker samt tjänstemän ingår  

 

 Att ”hyrpersonal” på våra akutsjukhus minskas kraftigt 

snarast  

 

 Att fast personal prioriteras med högre lön för att få en 

stabilitet  

 

 Att beslut tas om att våra tre akutsjukhus skall finnas kvar 

 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 

motionen. Presidiet föreslår nämnden anse första och fjärde att-

satsen besvarade samt avslå andra och tredje att-satsen. 

 

Beslutsunderlag  

 Motionssvar daterat 2019-04-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-15 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28 

 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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§68  Remiss – Samspel för hälsa 
Diarienummer: RJL 2019/158 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet, med följande tillägg: 

 

Region Jönköpings län vill särskilt belysa de synpunkter 

som framkommer under rubriken övergripande samt 6.3 i 

detta yttrande. Dessa bör särskilt beaktas i det kommande 

arbetet. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat förslag Samspel för hälsa. Finansiell samordning 

mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Missiv daterad 2019-03-15 

 Förslag till yttrande daterat 2019-04-23 

 Remissvar till Socialdepartementet från Sveriges 

Kommuner och Landsting, dnr 19/00072 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden yrkar för koalition för Region Jönköpings län att 

följande tillägg görs i sista stycket under rubriken 

Sammanfattning: 

 

Region Jönköpings län vill särskilt belysa de synpunkter som 

framkommer under rubriken övergripande samt 6.3 i detta 

yttrande. Dessa bör särskilt beaktas i det kommande arbetet. 

 

Beslutet skickas till  

Socialdepartementet 
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§69  Remiss - Betänkandet Att förstå och bli 
förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i 
talade språk 
Diarienummer: RJL 2019/573 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Utbildningsdepartementet. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat förslag betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett 

reformerat regelverk för tolkar i talande språk. 

 

Region Jönköpings län ställer sig bakom 

Utbildningsdepartementets förslag i betänkandet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Missiv daterat 2019-03-26 

 Förslag till yttrande daterat 2019-04-23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Anne Karlsson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att yttrandet 

ska ha följande lydelse: 

 

Behovet av tolkning har ökat kraftigt vilket beror på den stora 

invandring Sverige har haft de senaste decennierna. Tolkbehoven 

har inom den offentliga sektorn har ökat, och ökningen ser inte 

heller ut att avta. Denna utredning är därför välkommen. 

 

Tolkutredningens syfte är att visa på det framtida behovet av 

tolkar och hur tjänsten kan förbättras. Det är nödvändigt att få ett 

effektivare system av tolktjänster än vad vi har idag för att hålla 
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nere kostnaderna. 

 

Huvudmålet ska alltid vara att människor som kommer till 

Sverige ska lära sig svenska och nyttjandet av tolk får aldrig bli 

en vanesak. Kraven på varje individ att lära sig svenska måste bli 

tydligare. 

 

Vi hoppas att denna utredning bidrar till att skapa en konstruktiv 

diskussion kring nyttjandet av tolk och att fler ställer sig bakom 

målsättningen att användningen av tolk är en temporär lösning för 

varje enskild individ. 

 

Ordföranden yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till 

förmån för föreliggande yttrande. 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer Anne Karlssons yrkande under proposition mot 

föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.  

 

Beslutet skickas till  

Utbildningsdepartementet 

 

§70  Delegationsordning – nämnd för folkhälsa och 
sjukvård 2019-2022 
Diarienummer: RJL 2019/591 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Fastställer delegationsordning 2019-2022 i nämnd för 

folkhälsa och sjukvård att gälla från och med 2019-04-23. 

 

Sammanfattning  

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden uppdra åt 

presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

 

Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande 

författningar och av regionfullmäktige beslutade policys samt 

ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd 

verksamhet. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Missiv daterat 2019-03-06 

 Delegationsordning nämnd för folkhälsa och sjukvård 

daterad 2019-03-06 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli 

§71  Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårds-
regionen 2019 
Diarienummer: RJL 2019/915 

 

Beslut  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner reviderat samverkansavtal för Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

 

Sammanfattning  

Samverkansavtalet för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås 

revideras med anledning av att Landstinget i Kalmar län blivit 

region och en del organisatoriska förändringar i samband med 

nationell kunskapsstyrningsstruktur. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Missiv daterat 2019-03-28 

 Protokollsutdrag Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen 2018-11-30 

 Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 

 

Beslutet skickas till  

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

Regionledningskontoret – Regiondirektör, Folkhälsa och sjukvård 

 

§72  Lista med kontaktuppgifter 
Nämndsekreteraren har tagit fram ett underlag för nämndens 

ledamöter och ersättare att fylla i för att godkänna vilka uppgifter 

som ska finnas med i listan. Utifrån detta sammanställer 
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nämndsekreteraren en lista som tillgängliggörs nämnden. 

 

§73  Årshjul för 2019 
Ett reviderat årshjul som visar nämndens verksamhet för år 2019 

presenteras för nämnden. Nämnden godkänner förslaget till nytt 

årshjul för år 2019. 

 

§74  Övriga frågor 
Anne Karlsson (SD) ställer en övrig fråga avseende att nämndens 

sammanträden börjar kl. 13:00 då övriga nämnder har ändrat sin 

sammanträdestid till kl. 09:00. Ordföranden svarar att detta 

upplägg baseras på tidigare inkomna synpunkter. Nämnden 

diskuterar de olika alternativen till sammanträdestider. Presidiet 

tar med sig frågan. 

 

§75  Återkoppling gällande remitteringen av 
Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings 
län 2019-2035 
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, ger en återkoppling 

på remitteringen av Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings 

län 2019-2035 samt svarar på frågor.  

  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg 

 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


