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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00-16:15  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

  

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

Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. 
Ann-Kristin Göransson (S) ers. Rachel De Basso (S) §§ 171-179 
Tobias Gyllensten (S) ers. Rachel De Basso (S) §§ 180-194 
Erik Wågman (S)  
Eva Eliasson (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Helena Elmqvist (SD) 
Mona Milton (SD) ers. Anita Winberg (SD) 
 

Ersättare Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) §§ 171-179 
Linda Vestman (S) §§ 181-194 
Emma Ewaldsson (KD) 
Per Danielsson (KD) §§ 179-194 
Razvan Nichitelea (C) 
Angela Hafström (L) 
Linus Perlerot (MP) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Gunnel Svensson (M) 
 

Övriga Micael Edblom sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik § 180 
Carina Vestergren, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken Ryhov § 180 
Björn Hättström, projektledare IT, IT-centrum 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00-16:15  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
 
 
 

 Linda Gerdin (BA) 
 
 
 

 Helena Elmqvist (SD)  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 171  
 
Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Linda Gerdin (BA) och Helena Elmqvist (SD) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 172  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med bifogat förslag, med följande tillägg: 
 

 Övrig fråga från Thomas Bäuml (M) avseende palliativ vård på 
Länssjukhuset Ryhov framöver 

 Fråga från Pernilla Mårtensson (KD) om covid-19, frågan besvaras 
under Aktuell information 

 Övrigt ärende gällande stipendieutdelning till omvårdnadselever 
under höstterminen 2020 

 Ärendet Kurser och konferenser där beslut om deltagande till 
konferensen Nätverken Demokrati-Uppdrag-Hälsa temaseminarium 
- Prioriteringar och etiska överväganden i en pandemi den 1 
december ska fattas. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 173  
 
Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 174  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 175  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 176  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för september 2020 anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

9



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 177  
 
Aktuell information 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar och svarar på frågor om följande: 

 Pågående arbete med covid-19; bland annat i fråga om pågående 
smittspridning, statistik över inneliggande patienter, 
organisationsförändringar inom vården, pågående PCR-provtagning 
och digitala vårdbesök. 

 Beslut fattade med anledning av covid-19 avseende 
förstärkningsläge, tillfällig stängning av personalgym på länets 
sjukhus, tillfällig stängning av restauranger och bibliotek på länets 
sjukhus för externa besökande och möjlighet till låsning av dörrar in 
till vårdavdelning. 

 Rutin för hantering av partner i samband med förlossning där Region 
Jönköpings län inväntar Folkhälsomyndighetens rekommendation i 
fråga om framtagna snabbtester för covid-19 som vissa regioner 
infört i denna process. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 178  
 
Månadsrapport 
Chefscontrollern informerar och svarar på frågor om månadsrapport för 
oktober 2020. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-179, 179, 181-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 179  
 
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras 
Information om befintliga faktadokument avseende huvudvärk och en 
genomförd faktadag inom Region Jönköpings län ges av hälso- och 
sjukvårdsdirektören. 
 
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger 
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 180  
 
Uppdrag avseende förbättring av tillgänglighet till 
barn- och ungdomspsykiatrin 
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
och Carina Vestergren, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatriska 
kliniken Ryhov informerar och svarar på frågor om följande: 

 Organisationen inom barn- och ungdomspsykiatrin och en väg in för 
barn- och ungas psykiska hälsa som startades i februari 2020 

 Statistik över tillgänglighet till nybesök och väntetid till utredning 
inom neuropsykologi, förbättring har skett inom båda dessa delar 

 Arbete med uppföljning av triagering 
 Pågående projekt och fortsatt arbete inom verksamheten för att 

ytterligare förbättra tillgängligheten. 
 
Nämnden avser att följa upp arbetet under 2021 i form av återkommande 
information och ger presidiet i uppdrag att ta fram ett tillfälle för kommande 
uppföljning. 

Beslutets antal sidor 
1 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 15:10 och återupptas kl. 15:20. 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 181  
 
Frågor 
Den fråga som ställdes av Thomas Bäuml (M) vid sammanträdet den 13 
oktober besvaras av hälso- och sjukvårdsdirektören. 
 
Inga nya frågor ställs vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 182  
 
Återrapportering från andra forum 
Bengt-Ove Eriksson (V) återrapporterar från konferensen Regionträff kring 
ungas psykiska ohälsa & metoder för samverkan med civilsamhället den 12 
november. Bildpresentationer från konferensen har tillgängliggjorts i 
läsplattorna. 
 
Thomas Bäuml (M) återrapporterar från genomförd temadag kring psykisk 
ohälsa barn och ungdom där presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård 
var inbjudna.  

Beslutets antal sidor 
1

15



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 183  
 
Kurser och konferenser 

Beslut 
Nämnden fattar beslut om deltagande vid följande konferens:  
 
Nätverken Demokrati-Uppdrag-Hälsa temaseminarium - Prioriteringar och 
etiska överväganden i en pandemi den 1 december, digital medverkan 
- En ledamot från ledningen och en ledamot från oppositionen ges möjlighet 
att delta. 
 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 184  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Ger regionledningskontoret i uppdrag att genomföra en språklig 
granskning och korrigering av underlaget, 

2. Föreslår därefter regionfullmäktige godkänna föreliggande 
Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 
2020-2030 som plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i Budget och verksamhetsplan för 2020 beslut 
om att en handlingsplan för framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram.   
 
Bakgrund och utgångspunkter till planen för att möta framtidens hälso- och 
sjukvård är hämtat från Budget och verksamhetsplan 2019 och 2020. 
 
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av 
ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära vården. 
Planen för framtidens hälso- och sjukvård beskriver den omställning som 
kommer krävas utifrån sex olika övergripande strategier.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-11-16 
 Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 

2020-2030 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-10-13 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-09-15 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-01-21 
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och sjukvård 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att en språklig granskning och korrigering av 
underlaget görs innan slutligt beslut fattas i regionfullmäktige.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 185  
 
Bilaga till budget 2021 - Regelbok primärvård inom 
vårdval i Jönköpings län 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2165 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar förslag till regelbok för primärvård inom vårdval i 
Region Jönköpings län 2021 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Regelbok för primärvården inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Missiv daterat 2020-10-06 
 Regelbok för primärvård inom vårdval i Region Jönköpings län 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet och 
återkommer till regionstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 186  
 
Bilaga till budget 2021 - Regelbok ögonsjukvård inom 
vårdval i Jönköpings län 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2166 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar förslag till regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i 
Region Jönköpings län 2021 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Missiv daterat 2020-10-06 
 Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 

2021 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 187  
 
Bilaga till budget 2021 - Principer för tandvårdstaxa 
Folktandvården 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2168 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar principer för tandvårdstaxa Folktandvården 2021 samt 
prislista per åtgärd till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar sedan 2008 om 
referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga 
tandvårdsstödet. Principer för hur Region Jönköpings läns priser inom 
folktandvården ska förhålla sig till referensprislistan föreslås och en prislista 
har tagits fram för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06 
 Bilaga prislista 2021 Folktandvården 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 188  
 
Bilaga till budget 2021 - Patientavgifter i vården 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2169 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar förslag till regelverk Patientavgifter i Region 
Jönköpings län 2021 till regionstyrelsen. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 

Sammanfattning  
Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län är framtagen för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Missiv daterat 2020-10-06  
 Regelverk patientavgifter i Region Jönköpings län 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet och 
återkommer till regionstyrelsen. 
 
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att följande ändringar 
görs i bilagan för patientavgifter:  
 
I vissa fall blir patienter inlagda mot sin egen vilja. Så kallad tvångsvård. 
Det kan bli långa vårdtider och stora belopp för den enskilde patienten att 
betala.  
 
Antalet uteblivna besök i vården där patienten inte dyker upp uppgår till 2,5 
% vilket motsvarar ca 6000 vårdbesök. Det säger sig själv att detta kostar 
mycket tid och kraft för medarbetarna. En administrationsavgift på 200 kr 
ska införas vid helt uteblivna besök.  
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
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 Dygnsavgiften slopas om man som patient är utlokaliserad eller blir 
placerad i korridoren.  

 Dygnsavgiften för patienter inlagda för tvångsvård ska tas bort.  
 En separat administrationsavgift på 200 kr ska införas vid Uteblivet 

besök, ej meddelat återbud. Avgiftskod 610.  
 Efter 2 års vistelse i Sverige ska eventuell språktolk betalas av 

patienten själv. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med föreliggande förslag till regelverk för patientavgifter 
i Region Jönköpings län 2021. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 189  
 
Bilaga till budget 2021 - Avgifter inom 
hjälpmedelsområdet 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2170 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar förslag till egenavgifter och bidrag inom 
hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 2021 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Bilaga till budget 2021 - Egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet 
i Region Jönköpings län 2021 är framtagen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Missiv daterat 2020-10-06 
 Bilaga till budget 2021 - Egenavgifter och bidrag inom 

hjälpmedelsområdet i Region Jönköpings län 2021 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 190  
 
Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på 
primärvårdsnivå för barn och unga 
Diarienummer: RJL 2020/219 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till 
förmån för Moderaternas yrkande. 

Sammanfattning  
Thomas Bäuml, Moderaterna föreslår i motionen avseende arbetet mot 
psykisk ohälsa på primärvårdnivå att: 

 En utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag till utökad verksamhet 
på primärvårdsnivå som ökar insatserna mot psykisk ohälsa och 
avlastar BUP på specialistnivå. 

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

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2020-11-10 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Motionsunderlag daterat 2020-09-29 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionsunderlag daterat 2020-08-20 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-05-25 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11 
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-04-07 
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2020-03-23 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn 
och unga 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till motionen. 
 
Helena Elmqvist (SD) anmäler att Sverigedemokraterna ställer sig bakom 
yrkandet från Moderaterna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 191  
 
Genomlysningslabb på Röntgen i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2020/1950 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

1. Ställer sig bakom förslag till ombyggnad för utrustningsbyte på labb 
1 och labb 2/3 i hus 07 på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal 
kostnad på 14 200 000 kronor under förutsättning att tillkommande 
kostnader för verksamheten hanteras under befintligt ram. 

2. Ställer sig bakom förslag till köp av två utrustningar till en 
sammanlagd kostnad på 9 000 000 kronor under förutsättning att 
tillkommande kostnader för verksamheten hanteras under befintligt 
ram. 

Sammanfattning  
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två 
labb, varav det ena är ett skelettlabb och det andra är ett genomlysningslabb. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar 
som ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 192  
 
Remiss - Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen SOU 2018:88 
Diarienummer: RJL 2020/1590 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet, 
med följande tillägg i slutet av första stycket under rubriken 
Synpunkter på förslaget, sid 1: 
 
Region Jönköpings län anser därför att personlig assistans ska 
finnas kvar även för barn under 16 år och att kostnaderna för detta 
ska ligga hos staten för att ge likvärdiga förutsättningar. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag SOU 2018:88 betänkande av LSS-utredningen - översyn av insatser 
enligt LSS och assistansersättningen.  
 
Region Jönköpings län ser att de förslag om ny lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) som utredningen lägger fram kan generellt 
innebära flera förbättringar av de insatser som personer med 
funktionsnedsättning får. Region Jönköpings län är dock tveksam till de 
förändringar som föreslås i assistansersättningen. 

Beslutsunderlag 
 Synpunkter inför beslut om yttrande i nämnd folkhälsa och sjukvård 

avseende översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning från 
LFF daterat 2020-11-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Missiv daterat 2020-11-04 
 Förslag till yttrande daterat 2020-11-17 
 Remiss: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 

SOU 2018:88 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Sibylla Jämting (MP) yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att 
följande tillägg ska göras i yttrandet i slutet av första stycket under rubriken 
Synpunkter på förslaget, sid 1:  
 
Region Jönköpings län anser därför att personlig assistans ska finnas kvar 
även för barn under 16 år och att kostnaderna för detta ska ligga hos staten 
för att ge likvärdiga förutsättningar. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 193  
 
Ombyggnad för fler utskärningsplatser på patologen 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2020/1949 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Ställer sig bakom förslag till ombyggnad för fler utskärningsplatser 
på patologen, Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 
3 900 000 kronor. 

Sammanfattning  
Patologilaboratoriet har behov av att utöka antalet utskärningsplatser. 
Behovet är en del i arbetet med arbetsförskjutning från läkare till 
biomedicinska analytiker samt subspecialisering inom läkargruppen. Syftet 
är att effektivisera och snabba på ledtiderna inom patologi. Ombyggnad av 
befintligt diskrum behövs därför för att installera tre nya utskärningsbänkar. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194 

Tid: 2020-11-17 kl. 13:00  

Plats: Videomöte 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 194  
 
Övriga frågor 
Ordföranden informerar om höstens stipendieutdelningar till 
omvårdnadselever. Lista över utdelningstillfällena finns tillgängliga i 
läsplattorna. Ordföranden uppmanar ledamöterna att se över om deltagande 
vid något tillfälle är möjligt och informera honom och Thomas Bäuml (M) 
om detta. Möjligheten till fysiska stipendieutdelningar ska stämmas av 
närmare inpå tillfällena, utifrån rådande restriktioner och allmänna råd 
avseende covid-19. 
 
Thomas Bäuml (M) ställer nedan fråga som besvaras enligt följande: 
 
Palliativ vård – vid kommunfullmäktige budgetmöte i Jönköping den 12 
november framförde ledande kommunpolitiker att de fått information från 
regionen om palliativ vård på sjukhuset Ryhov framöver som kommer att 
innebära att kommunen kan minska sin verksamhet på Ekhagens gästhem. 
Vad är tänkt på Ryhov och vad har sagts till kommunföreträdare från 
Jönköpings kommun. 
- Den utredning som regionen och kommunerna beställt angående palliativ 
vård i länet ska presenteras i december. Hur kommer den in i bilden 
avseende Ryhov? 
Hälso- och sjukvårdsdirektören svarar att informationssamtal om beslutad 
budget för nämnd för folkhälsa och sjukvårds verksamhet 2021 förts mellan 
företrädare inom Jönköpings kommun. Från Region Jönköpings läns sida 
har man varit tydlig med att den satsning som avses i beslutad budget avser 
en utbyggnad av SSIH och den specialiserade palliativa vården. Vidare 
pågår en utredning kring den palliativa vården i Jönköpings län enligt 
uppdrag från presidierna för folkhälsa och sjukvård och primärkommunalt 
samverkansorgan som ska redovisas i vinter.  
 
Ovan nämnt utredningsuppdrag avseende den palliativa vården ska 
förmedlas till nämnden efter sammanträdet. 

Beslutets antal sidor 
1
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