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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 103-117 
Tid: 2019-06-25 kl. 13:00-15:30 

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) 
Emma Evaldsson (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Martin Malmerfors (BA) ers. 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:  
Jonas Nilsson (S) 
Ida Höglund (BA) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Gunnel Svensson (M) 
Helena Elmqvist (SD) 
 
Övriga:  
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
  

§103  Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Sibylla Jämting (MP) och Lisbeth Andersson (M) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

§104  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Två frågor 
anmäls och ska lyftas under ärende 11 Frågor. 
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§105  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 
 

§106  Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/3 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 

§107  Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/4 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 

§108  Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för maj 2019 anmäls och 
läggs till handlingarna. 
 

§109  Aktuell information 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg, informerar om  

• Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting avseende statsbidrag  

• Uppdrag avseende omorganisering av 
osteoporosverksamheten 

• Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna jämförelser 
• Bemanning på länets sjukhus under sommaren. 

 

§110  Månadsrapport 
Chefscontroller informerar om månadsrapport för maj 2019 samt 
svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna. 
 
Utifrån resultaten i månadsrapporten önskar nämnden till 
kommande sammanträde få en fördjupad redogörelse av hur 
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verksamheten arbetar med uppdraget att förbättra tillgängligheten 
till barn- och ungdomspsykiatrin.  
 

§111  Mätetal för nämnden 
Chefscontrollern informerar om strukturen för de mätetal som 
följs av nämnden. En tidplan har tagits fram där partigrupperna 
till och med den 2 september har möjlighet att lämna in förslag till 
nya mätetal som nämnden ska följa. Beslut fattas på 
nämndsammanträdet i oktober. 
 

§112  Uppföljning av workshop om framtidens hälso- 
och sjukvård 
Hälso- och sjukvårdsstrategen ger en återkoppling från den 
workshop om framtidens hälso- och sjukvård som hölls den 7 maj 
och presenterar en sammanställning av materialet från dagen.  
 
Ordföranden informerar om hur arbetet med en handlingsplan för 
framtidens hälso- och sjukvård fortlöper. Information om det 
vidare arbetet kommer att ges kontinuerligt på nämndens 
sammanträden. 
 

§113  Frågor 
Följande frågor ställs vid dagens sammanträde och ska besvaras 
på nämndens kommande sammanträde den 17 september. 
 
Anne Karlsson (SD) ställer en fråga gällande bakgrunden till att 
servicefunktioner vid akutmottagningen är borttagna, bilaga 1. 
 
Elisabeth Töre (V) ställer flera frågor gällande omorganisationen 
av osteoporosmottagningen på Värnamo sjukhus, bilaga 2. 
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§114  Motion - Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden 
Diarienummer: RJL 2018/2153 
 
Beslut  
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

• Anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning  
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden: 

• Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 
länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi. 

 
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag  

• Motionssvar daterat 2019-06-12 
• Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12 
• Motionsunderlag daterat 2019-06-04 
• Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 
• Motionsunderlag daterat 2019-03-25 
• Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20 
• Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-11-13 
• Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02 
• Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden 

 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 

§115  Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:45 och återupptas  
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kl. 15:05. 
 

§116  Budget 2020 med flerårsplan för 2021-2022 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
 
Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 
med flerårsplan för 2021-2022 till regionstyrelsen. 

 
Reservationer  
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
förslag. 
 
Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. Förslaget 
överlämnas till regionstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  

• Missiv daterat 2019-06-25 
• Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12 
• Missiv daterat 2019-06-04 
• Koalitionens budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
• Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan 

2020 med flerårsplan för 2021-2022 
• Moderaternas budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
• Vänsterpartiets budgetförslag och verksamhetsplan 2020 

med flerårsplan för 2021-2022 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till Koalition för Region Jönköpings läns 
budgetförslag. 
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Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag. 
 
Anne Karlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
budgetförslag. 
 
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
nämnden bifaller Koalition för Region Jönköpings läns förslag till 
budget. 
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen 
 

§117  Övriga frågor 
Ordföranden godkänner att en övrig fråga läggs till. 
 
Elisabeth Töre (V) lyfter att det på nämndens kallelser tidigare 
funnits en punkt på dagordningen för information från bl.a. 
Kommunalt forum. Nämnden kommer överens om att en 
informationspunkt gällande återrapportering från andra forum, så 
som Kommunalt forum och dialogmöten med patientnämndens 
presidium, ska finnas med på dagordningen framöver. 
 
 
 
 
 
  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 
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Justeras 

 

Rachel De Basso Sibylla Jämting Lisbeth Andersson 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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