
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 69 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Avslå motionen.

Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth 
Werner, Sven Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind, 
Robert Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen

 Inrätta ett försök med korttidsplaster för färdigbehandlade 
patienter på något av sjukhusen och bemanna dessa med 
vårdbiträden/undersköterskor. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion daterad 2017-04-18

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 
Samuel Godréns yrkanden och finner att styrelsen avslår 
motionen.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Beslut skickas till
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Bertil Nilsson      

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 20-34
Tid: 2018-02-28, kl 13:00-14:40

Plats: Stenbocksalen, Toftaholms herrgård, Vittaryd

§28 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Avslå motionen.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth 
Werner, Sven Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind, 
Robert Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen

 Inrätta ett försök med korttidsplaster för färdigbehandlade 
patienter på något av sjukhusen och bemanna dessa med 
vårdbiträden/undersköterskor. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion daterad 2017-04-18

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
För Sverigedemokraterna yrkar Anne Karlsson bifall till 
motionen.
För Socialdemokraterna yrkar Rachel De Basso avslag till 
motionen med instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 20-34
Tid: 2018-02-28, kl 13:00-14:40

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att nämnden avslår motionen.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Thomas Bäuml Per Svenberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige

Motion Inrätta korttidsplatser på 
sjukhusen
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, Sven Evert 
Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind, Robert Andersson, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inrätta korttidsplatser på sjukhusen

 Inrätta ett försök med korttidsplaster för färdigbehandlade patienter på 
något av sjukhusen och bemanna dessa med vårdbiträden/undersköterskor. 

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

Information i ärendet
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, Sven Evert 
Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind, Robert Andersson, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inrätta korttidsplatser på sjukhuset att:

 Inrätta ett försök med korttidsplaster för färdigbehandlade patienter på 
något av sjukhusen och bemanna dessa med vårdbiträden/undersköterskor. 

På sjukhusen i Region Jönköpings län finns ett antal patienter som varje dygn är 
utskrivningsklara och väntar på att kunna komma hem med stöd från kommunens 
hemtjänst eller komma till ett av kommunens boenden. 

Under perioden 1 maj till och med 30 oktober låg 1638 patienter en eller flera 
dygn som utskrivningsklara, totalt 6469 vårddygn. En vårdplats under denna 
period beräknas till 182 vårddygn vilket motsvarar 36 vårdplatser. Fördelningen 
mellan sjukhusen såg ut enligt följande: 

 Höglandssjukhuset hade 511 patienter som sammanlagt låg inlagda 1314 
dagar vilket motsvarar 7 vårdplatser 

 På Länssjukhuset Ryhov låg 695 patienter sammanlagt i 3752 dagar, 
vilket motsvarar 20 vårdplatser 
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 På Värnamo sjukhus låg 432 patienter sammanlagt i 1403 dagar vilket 
motsvarar 8 vårdplatser

Under perioden var månadsvariationen mellan 600 vårddygn och 1300 vårddygn 
vilket motsvarar en skillnad mellan 20 och 42 vårdplatser. 

Analysen visar att det är svårt att dimensionera en vårdavdelning med anledning 
av den stora variationen och om enheten skulle bemannas med enbart 
vårdbiträden/undersköterskor kan platserna inte användas till andra 
patientgrupper. 

Andra aspekter att ta hänsyn till är att flertalet av de utskrivningsklara patienterna 
har fortsatt behov av medicinering och hjälp med den dagliga omvårdnaden vilket 
kräver bemanning av sjuksköterkor och undersköterskor i en omfattning som i de 
flesta fall är nära den nivå av bemanning som behöv på en ”vanlig” 
vårdavdelning.

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Jönköpings län som trädde i kraft vid årsskiftet och som 
samtliga kommuner i länet har skrivit under ska förhoppningsvis minska antalet 
patienter som är utskrivningsklara och fortfarande ligger kvar på sjukhusen. I 
överenskommelsen står det att den ska främja god planering vid utskrivning så att 
personer med fortsatt behov av insatser kommer hem så snart som möjligt efter att 
behandlande läkare bedömt att personen är utskrivningsklar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Motion daterad 2017-04-18

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 20-35
Tid: 2018-02-07, kl 08:00-10:15

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 28 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Beslut
Nämnden föreslås 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Anne Karlsson, Helena Elmqvist, 
Samuel Godrén, Elisabeth Werner, Sven Evert Gunnarsson, Ulf 
Svensson, Katja Ganekind, Robert Andersson, 
Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnd för 
Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för Nämnd 
för Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Motion daterad 2017-04-18

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 20-35
Tid: 2018-02-07, kl 08:00-10:15

Justeras

Helena Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium i nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen 

Inledning
Med anledning av motion från Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, 
Elisabeth Werner, Sven Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind, Robert 
Andersson, Sverigedemokraterna 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
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, Sven Evert 
Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind, Robert Andersson, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inrätta korttidsplatser på sjukhuset att:

 Inrätta ett försök med korttidsplaster för färdigbehandlade patienter på 
något av sjukhusen och bemanna dessa med vårdbiträden/undersköterskor. 

På sjukhusen i Region Jönköpings län finns ett antal patienter som varje dygn är 
utskrivningsklara och väntar på att kunna komma hem med stöd från kommunens 
hemtjänst eller komma till ett av kommunens boenden. 

Under perioden 1 maj till och med 30 oktober låg 1638 patienter en eller flera 
dygn som utskrivningsklara, totalt 6469 vårddygn. En vårdplats under denna 
period beräknas till 182 vårddygn vilket motsvarar 36 vårdplatser. Fördelningen 
mellan sjukhusen såg ut enligt följande: 

 Höglandssjukhuset hade 511 patienter som sammanlagt låg inlagda 1314 
dagar vilket motsvarar 7 vårdplatser 

 På Länssjukhuset Ryhov låg 695 patienter sammanlagt i 3752 dagar, 
vilket motsvarar 20 vårdplatser 

 På Värnamo sjukhus låg 432 patienter sammanlagt i 1403 dagar vilket 
motsvarar 8 vårdplatser

Under perioden var månadsvariationen mellan 600 vårddygn och 1300 vårddygn 
vilket motsvarar en skillnad mellan 20 och 42 vårdplatser. 

Analysen visar att det är svårt att dimensionera en vårdavdelning med anledning 
av den stora variationen och om enheten skulle bemannas med enbart 



UNDERLAG 2(2)

2016-04-04 RJL 2017/1172

vårdbiträden/undersköterskor kan platserna inte användas till andra 
patientgrupper. 

Andra aspekter att ta hänsyn till är att flertalet av de utskrivningsklara patienterna 
har fortsatt behov av medicinering och hjälp med den dagliga omvårdnaden vilket 
kräver bemanning av sjuksköterkor och undersköterskor i en omfattning som i de 
flesta fall är nära den nivå av bemanning som behöv på en ”vanlig” 
vårdavdelning.

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Jönköpings län som trädde i kraft vid årsskiftet och som 
samtliga kommuner i länet har skrivit under ska förhoppningsvis minska antalet 
patienter som är utskrivningsklara och fortfarande ligger kvar på sjukhusen. I 
överenskommelsen står det att den ska främja god planering vid utskrivning så att 
personer med fortsatt behov av insatser kommer hem så snart som möjligt efter att 
behandlande läkare bedömt att personen är utskrivningsklar.  

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 108-117 

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

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 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.  

 

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 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 108-117 

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

 

 

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 

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 
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UTDRAG 
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§§ 108-117 

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

 

 

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.”  

 

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. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Jimmy Ekström Elisabeth Töre 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 144-152
Tid: 2017-11-29, kl 08:00-10:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 145 Informationsärenden
Anna Wiberg lämnar information om Remiss av betänkande SOU 
2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Diarienummer: RJL2017/3035
 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Esther har tilldelats ett europeiskt pris

 Redovisning av tillgänglighet bör kompletteras med resultat 
för Standardiserade vårdförlopp (SVF)

 En plan utarbetas för att korta kön till 
koloskopiundersökningar

 Socialchefer har lämnat två synpunkter på förändringar i 
Överenskommelsen om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings 
län.
Synpunkterna ändrar inget i sak utan kan ses som 
redaktionella justeringar.

 Ny remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, 
subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt
Diarienummer: RJL2017/3279 

Information ska lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
december alternativt i januari.
Anstånd ska begäras om förlängd svarstid.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. oktober.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 144-152
Tid: 2017-11-29, kl 08:00-10:05

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i januari. 
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i 
december. Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december. 
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december 
alternativt januari.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Månadsrapport t.o.m. november lämnas. 
Ett förslag till redovisning av läkarbemanning och hyrläkare 
visas. Redovisningen visas för nämnden vid sammanträdet i 
december, samt återkommande i samband med tertialrapporterna 
och vid nämndens budgetarbete.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 118 Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas 

 Psykiatriska kliniken på Ryhov

 Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.
Informationen lämnas också till nämnden.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med 
delårsrapporten. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105 Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med 
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården. 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu.

 BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa 
presidiesammanträde.

 Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten 
(TNE) presenteras.

 En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur 
klagomål ska hanteras i regionen.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni 
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:
- RJL 2017/2079 Remiss – Beslutsunderlag till regeringen om att 
erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det 
nationella vaccinationsprogrammet för barn.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.

 Investeringar
Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till 
nämnden.
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 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid 
sammanträdet i oktober.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

 Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

 Palliativ vård
Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län 
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.

 Uppföljning av hemsjukvården
Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen 
uppföljning av hemsjukvården.

 Inrättande av barnskyddsteam 
Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i 
budgetberedningen.
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Informationsärenden till nämnden

 Månadsrapport 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand










