
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 95 Motion Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa
Diarienummer: RJL2017/2059

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Motionen är besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 
motionen.

Sammanfattning
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 
Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa att:

 Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med 
fokus på jämlik hälsa och tandhälsa

 Familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt 
och ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i 
länet, men syfte att öka tilliten till vården samt för att 
minska de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer 
hos barnen i Jönköpings län. 

Nämnden FS har behandlat motionen och föreslår att denna är 
besvarad. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS 2018-03-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07
 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04--05
 Regionstyrelsen 2017-09-19
 Motionen daterad 2017-06-30



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl bifall till motionen med instämmande av Sibylla 
Jämting och Mikael Ekvall. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag, att 
motionen är besvarad mot Marcus Eskdahls förslag om att 
motionen ska bifallas.

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Marcus 
Eskdahls yrkande (NEJ).

JA röstar följande ledamöter: Rune Backlund, Hans Rocén, 
Jimmy Ekström, Bertil Nilsson, Britt Johansson, Anna-Karin 
Yngvesson, Samuel Godrén och Maria Frisk.

NEJ röstar följande ledamöter:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De 
Basso, Sibylla Jämting, Ann-Kristin Göransson och Mikael 
Ekvall. 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag om att motionen är 
besvarad med 8 röster mot 7 röster. 

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk  Anna-Karin Yngvesson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44
Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 40 Motion Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa
Diarienummer: RJL2017/2059

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 
Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler 
med fokus på jämlik hälsa och tandhälsa

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt 
och ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i 
länet, men syfte att öka tilliten till vården samt för att 
minska de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer 
hos barnen i Jönköpings län. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen och föreslår att den är besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07
 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04--05
 Regionstyrelsen 2017-09-19
 Motionen daterad 2017-06-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl bifall till motionen 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44
Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35

med instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Helena Stålhammar yrkar bifall till föreliggande förslag att 
motionen är besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att motionen är besvarad.

Votering begärs med följande propositionsordning och utfall:
JA för bifall att motionen är besvarad röstar 8 ledamöter (Anne 
Karlsson, Britt Johansson, Lis Melin, Bertil Nilsson, Nils-Erik 
Emme, Jimmy Ekström, Helena Stålhammar och Maria Frisk).
NEJ för bifall till Socialdemokraternas med fleras yrkande röstar 
7 ledamöter (Mona Forsberg, Per Svenberg, Desiré Törnqvist, 
Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Bengt-Ove Eriksson och Marcus 
Eskdahl).

Nämnden beslutar därmed att motionen är besvarad.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige

Motion Utveckla ett ramprogram för 
länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Utveckla ett 
ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa och tandhälsa

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt och 
ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i länet, men syfte att 
öka tilliten till vården samt för att minska de påvisbara hälsoskillnaderna 
som förekommer hos barnen i Jönköpings län. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen och föreslår 
att den är besvarad.

Information i ärendet
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Utveckla ett 
ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa och tandhälsa 

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt och 
ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i länet, men syfte att 
öka tilliten till vården samt för att minska de påvisbara hälsoskillnaderna 
som förekommer hos barnen i Jönköpings län. 

I Jönköpings län finns idag 21 familjecentraler i 11 av länets kommuner. Beslut 
om införande i Gnosjö och Mullsjö kommun togs under 2017. Familjecentralerna 
har ett material för uppföljning och kvalitetssäkring som bygger på genomförda 
studier av familjecentral som verksamhet. Målgrupp, syfte och mål för 
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verksamheten är väl beskrivet. Arbetet och värdegrunden vilar på FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

Uppföljning och utvärdering genomförs och dokumenteras årligen och varje 
kommun hanterar resultatet för sig. Modellen för verksamhetsuppföljning 
innehåller fem delar: 1) Instrument för självreflektion 2) Föräldraenkät 
3) Slussningsstatistik 4) Verksamhetsplan/berättelse 5) Länsövergripande 
utvecklingsarbete.

Strategigrupp barn och unga har lyft behovet av en länsgemensam samordnare för 
familjecentralerna i länet som respektive chefsgrupp tar beslut om. En 
överenskommelse kan i sådant fall upprättas och antas av REKO. Den 
länsgemensamma samordnarens uppdrag blir att:

 Verka för ett likvärdigt arbetssätt
 Genomföra verksamhetsuppföljningen enligt modellen
 Sammanställa verksamhetsuppföljningen och redovisa till Strategigrupp 

barn och unga samt REKO
 Identifiera utvecklingsområden för jämlik hälsa, ex socialt utsatta 

bostadsområden
 Kvalitetssäkring av alla familjecentraler i länet
 Samordna kompetensutvecklingsplan
 Följa och delta i nationellt utvecklingsarbete på familjecentralsområdet
 Driva utvecklingsarbete för familjecentraler i länet
 Anordna tvärprofessionella kompetensutvecklingstillfällen för alla 

professioner på familjecentralerna (årliga familjecentralskonferenser i 
länet)

 Leda nätverk för alla lokala familjecentralssamordnare i länet

Ett arbete planeras även utifrån den nationella överenskommelsen om insatser för 
att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Syftet är att bidra till en jämlik 
hälsoutveckling i befolkning genom insatser främst i socioekonomiskt utsatta 
områden. 

Sammanfattningsvis: 
Program för uppföljning och kvalitetssäkring finns. En länsgemensam samordnare 
för familjecentralerna är under process. Målet är hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för jämlik hälsa. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07
 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04--05
 Regionstyrelsen 2017-09-19
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 Motionen daterad 2017-06-30

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 41-55
Tid: 2018-03-07, kl 08:00-10:30

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§48 Motion  Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa
Diarienummer: RJL2017/2059

Beslut
Nämnden föreslås besluta

 Motionen vara besvarad.

Sammanfattning
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 
Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med 
fokus på jämlik hälsa och tandhälsa. 

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt 
och ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i 
länet, men syfte att öka tilliten till vården samt för att 
minska de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer hos 
barnen i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06

 Motion daterad 2017-06-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ett mindre tillägg görs i underlaget.

Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen.
Maria Frisk och Helena Stålhammar yrkar att motionen ska vara 
besvarad.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 41-55
Tid: 2018-03-07, kl 08:00-10:30

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson
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2018-02-08 RJL 2017/2059

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium i nämnd för Folkhälsa och sjukvård 

MOTION – Utveckla ett ramprogram för 
länets familjecentraler med fokus på jämlik 
hälsa

Inledning
Med anledning av motion från Rachel De Basso, Socialdemokraterna, lämnas 
information i ärendet till Presidium i nämnd för Folkhälsa och sjukvård . Efter 
behandling i Presidium i nämnd för Folkhälsa och sjukvård  skrivs förslag till 
beslut. 

Information i ärendet
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Utveckla ett 
ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa och tandhälsa 

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt och 
ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i länet, men syfte att 
öka tilliten till vården samt för att minska de påvisbara hälsoskillnaderna 
som förekommer hos barnen i Jönköpings län. 

I Jönköpings län finns idag 21 familjecentraler i 11 av länets kommuner. Beslut 
om införande i Gnosjö och Mullsjö kommun togs under 2017. Familjecentralerna 
har ett material för uppföljning och kvalitetssäkring som bygger på genomförda 
studier av familjecentral som verksamhet. Målgrupp, syfte och mål för 
verksamheten är väl beskrivet. Arbetet och värdegrunden vilar på FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

Uppföljning och utvärdering genomförs och dokumenteras årligen och varje 
kommun hanterar resultatet för sig. Modellen för verksamhetsuppföljning 
innehåller fem delar: 1) Instrument för självreflektion 2) Föräldraenkät 
3) Slussningsstatistik 4) Verksamhetsplan/berättelse 5) Länsövergripande 
utvecklingsarbete.

Strategigrupp barn och unga har lyft behovet av en länsgemensam samordnare för 
familjecentralerna i länet som respektive chefsgrupp tar beslut om. En 
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2016-04-04 RJL 2017/2059

överenskommelse kan i sådant fall upprättas och antas av REKO. Den 
länsgemensamma samordnarens uppdrag blir att:

 Verka för ett likvärdigt arbetssätt
 Genomföra verksamhetsuppföljningen enligt modellen
 Sammanställa verksamhetsuppföljningen och redovisa till Strategigrupp 

barn och unga samt REKO
 Identifiera utvecklingsområden för jämlik hälsa, ex socialt utsatta 

bostadsområden
 Kvalitetssäkring av alla familjecentraler i länet
 Samordna kompetensutvecklingsplan
 Följa och delta i nationellt utvecklingsarbete på familjecentralsområdet
 Driva utvecklingsarbete för familjecentraler i länet
 Anordna tvärprofessionella kompetensutvecklingstillfällen för alla 

professioner på familjecentralerna (årliga familjecentralskonferenser i 
länet)

 Leda nätverk för alla lokala familjecentralssamordnare i länet

Ett arbete planeras även utifrån den nationella överenskommelsen om insatser för 
att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Syftet är att bidra till en jämlik 
hälsoutveckling i befolkning genom insatser främst i socioekonomiskt utsatta 
områden. 

Sammanfattningsvis: 
Program för uppföljning och kvalitetssäkring finns. En länsgemensam samordnare 
för familjecentralerna är under process. Målet är hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för jämlik hälsa. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19
Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§6 Informationsärenden och aktuell information
Lars Wallström informerar om Uppföljning Intern kontrollplan 
2017 och Intern kontroll plan 2018, se beslut §§ 14 och15. 
Jane Ydman informerar Ombyggnad akutmottagningen psykiatri 
– Länssjukhuset Ryhov, se beslut §18.
Agneta Ståhl informerar om Ambulansutredningen.
Maria Engquist, Jenny Abrahamsson, Marita Sandqvist och Emil 
Vallin lämnar rapport om primärvården.

 Motion - Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentralermed fokus på jämlik hälsa
Diarienummer: RJL2017/2059

Noomi Carlsson lämnar information om dagsläget.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1172

Sven-Åke Svensson lämnar information om dagsläget och vad 
som är på gång när det gäller digital utveckling. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

Hälso- och direktören informerar om

 Ekonomichefen för medicinsk vård har utsetts till ”Årets 
ekonomichef” och vinnare av Guldkronan 2017.  

 Länets tre sjukhus finns med bland landets tio bästa 
medelstora sjukhus. 

 Resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometern. 

 Statsbidrag, generella och riktade. 

 Planeringen inför sommaren pågår.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19
Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport från konferenser: 

 Eva Eliasson rapporterar om Hur går vi från ord till 
handling, Regional handlingsplan ANDT den 14 december i 
Jönköping.

Frågor 
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes 
vid sammanträdet i december:
Birgit Anderssons fråga om vad som görs för att korta 
väntetiderna till smärtenheterna m.m.

Thomas Bäumls önskan om kvartalsvis rapport om 
implementering av samverkansavtalet.

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar nu också frågan om 
utlokalisering av röntgen som ställs av Elisabeth Töre.

Månadsrapport 2017 systemmätetal för december lämnas. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Lis Melin Anne Karlsson
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143 

Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 134 Informationsärenden 
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören 

respektive hälso- och sjukvårdsstrategen: 

 Överenskommelse om samverkan för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län 

Diarienummer: RJL2016/784  

 

 Rapport Utvärdering sommaren 2017 

Diarienummer: RJL2017/2998 

Efter förtydliganden ska information lämnas till nämnden. 

 

 En uppgradering av Cosmic är gjord, med bl.a. en ny 

läkemedelsmodul. 

 Genomgång av barnsjukvården har påbörjats. Rutiner för 

barn i åldern 0-4 år finns redan för barn inom kirurgi och 

ska följas upp. 

 

 Inkomna remisser och promemorior under september och 

oktober 2017. 

Informationen lämnas också till nämnden. 

Marcus Eskdahl vill att presidiet får information om Remiss av 

betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda 

läkemedel (Dnr. 2017/3035) vid nästa sammanträde 2017-11-29. 

 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet för september och oktober. 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 Ny Motion Utveckla ett ramprogram för länets 

familjecentraler med fokus på jämlik hälsa 

Diarienummer: RJL2017/2059 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143 

Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05 

 

 

Information om motionen lämnas vid nämndens sammanträde i 

januari.  Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion  Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 

på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå” 

Diarienummer: RJL2017/786 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 

Diarienummer: RJL2017/575 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 

jämlik 

Diarienummer: RJL2017/1427 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna 

Diarienummer: RJL2017/1420 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 

äldreboenden verkligen tillräcklig? 

Diarienummer: RJL2017/1419 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Månadsrapport för september och oktober.  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143 

Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05 

 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
Justeras 
 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid: 2017-09-19, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 170 Fördelning av inkommen motion
Diarienummer: 2017/2059

Beslut 
Regionstyrelsen

 Remitterar motionen till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning 
Motion har kommit in från Rachel De Basso – Utveckla ett ramprogram för 
länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa. 
Beslutsunderlag 

 Motion från Rachel De Basso 2017-06-29

Beslutet skickas till: 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Jonas Nilsson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-168 

Tid: 2017-09-04--05, kl 09:00-17:00, 08:30-16:40 

 

 

Plats: Gyllene Uttern, Gränna    

§ 164 Fördelning av inkomna motioner  
 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslås 

 Remittera motionen till Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård. 

Sammanfattning  

Motion har kommit in från Rachel De Basso – Utveckla ett 

ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa.  

 

Beslutsunderlag  

 Motion från Rachel De Basso 2017-06-29 

 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm     

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 




