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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00-15:45  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Rachel De Basso (S) ordf. § 198-207, § 209-216 

Tobias Gyllensten ers Rachel De Basso (S) § 208 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf.  
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. §198-207, §209-216 
Gunnel Svensson (M) ers Thomas Bäuml § 208 
Erik Wågman (S) 
Eva Eliasson (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Bengt-Ove Eriksson (V) ers Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Mona Milton (SD) ers Helena Elmqvist (SD)  
Anita Winberg (SD) 
 

Ersättare Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) § 198-207, § 209-216 
Linda Vestman (S) 
Emma Ewaldsson (KD) 
Per Danielsson (KD) § 198-207 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Angela Hafström (L) 
Linus Perlerot (MP) 
Gunnel Svensson (M) § 198-207, § 209-216 
 

Övriga  
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare  
Jesper Ekberg, sektionschef FS § 208 
Elise Björn, folkhälsoutvecklare §208 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00-15:45  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Erik Wågman 
 
 
 

 Bengt-Ove Eriksson  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 198  
 
Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Erik Wågman (S) och Bengt Ove Eriksson att tillsammans 
med ordförande justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 199  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med bifogat förslag, med följande tillägg: 
 

 Mötespunkt för frågor, Rachel De Basso (S) 
 Information om inkommen skrivelse, Rachel De Basso (S) under 

övriga frågor. 
 Investeringsärende avseende ombyggnation och utrustning av CT 

labb i Nässjö, Thomas Bäuml (M) under övriga frågor. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 200  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 201  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2020 
Diarienummer: RJL 2020/6 
 
Sammanställning av informationshandlingarna anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 202  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 2020 
Diarienummer: RJL 2020/3 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 203  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för oktober 2020, anmäls och läggs 
till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 204  
 
Aktuell information 
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om den aktuella 
lägesrapporten avseende pandemin. Information om antalet avlidna i Covid-
19, antalet smittade i kommunerna, inneliggande patienter, provtagning, 
planering av vaccination och svarar på frågor från nämnden.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 205  
 
Ekonomisk prognos 
Chefskontrollern Kristina Bertov, informerar om kösituationen till 
operation, merkostnadsansökan för Covid-19 och det ekonomiska resultatet. 
Ett ekonomiskt resultat på 159,9 miljoner för nämnden folkhälsa och 
sjukvård, till och med november 2020. Kristina Bertov besvarar på frågor 
från nämnden. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 206  
 
Läkemedel 
 
Mårten Lindström, överläkare informerar om läkemedelsutveckling och 
dess kostnad för regionen och riket. Nämnden ställer frågor som besvaras av 
Mårten Lindström. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 207  
 
Planering inför budgetinternat, februari 2021 
 
Ordförande för nämnden folkhälsa och sjukvård informerar om att på grund 
av pandemin, finns det svårigheter med att lämna besked om hur, vart och 
när budgetinternatdagarna ska äga rum. Preliminärt finns det ett förslag på 
upplägg. Ordförande återkommer med mer information om förberedelsen. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan 14.40–15.00 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 208  
 
Bidrag till länsorganisationer med folkhälsomål i 
Jönköpings län år 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1129 
 
Rachel De Basso (S), Thomas Bäuml (M) anmäler jäv, lämnar 
sammanträdet och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande förslag till fördelning av bidrag för år 2021. 
 

Sammanfattning  
Det har i budget för 2021 års bidragsgivning avsatts 21 904 200 kronor 
inom folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, 
folkhälsoorganisationer, funktionshinderorganisationer, 
nykterhetsorganisationer samt projektbidrag.  
 
Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer till att 
stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella mål. De 
nationella folkhälsomålen utgör därmed en grund för fördelningsförslaget. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Information vid nämnd sammanträdet 2020-12-08 av Jesper Ekberg, 

sektionschef folkhälsa och sjukvård. 
 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

§ 209  
 
Information om gemensam upphandling av 
hyrpersonal och upplägg. 
 
Ordförande informerar nämnden om beslut som fattats av regionstyrelsen 
den 24 november 2020, gällande gemensam upphandling av hyrpersonal. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 210  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
En förteckning över icke slutbehandlade motioner som fördelats till nämnd 
för folkhälsa och sjukvård, anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 211  
 
Återrapportering från andra forum 
 
Nämnden saknar för tillfället återrapporteringar från andra forum. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 212  
 
Kurser och konferenser 
 
Thomas Bäuml (M) informerar om sitt deltagande i temaseminarium 
”prioriteringar och etiska överväganden i en pandemi” 
 
Eva Eliasson (S) informerar om sitt deltagande i ett dialogmöte mellan 
politiker och patientföreningar, nästa inplanerade möte sker 6 maj 2020. 
 
Nämnden beslutar om ett deltagande av webbinarium den 18 januari 2021, 
med en deltagare från koalitionen och en från oppositionen. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 213  
 
Frågor 
 
Gunnel Svensson (M) ställer följande frågor: 
 
Frågan om nedläggning av bårhus i Sävsjö kommun, liksom i Vetlanda kommun, 
har väckt såväl förvåning som bestörtning. Man uppger bland annat att man inte 
blivit förvarnad. Har det funnits någon kommunikation med berörda kommuner i 
frågan före beslut om nedläggning? Vilka rutiner gäller avseende kommunikation 
mellan huvudmännen i frågor som berör båda? 
 
Ordförande hänvisar att frågan bör ställas i regionstyrelsen. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 214  
 
Remiss - Avgiftsförändringar till följd av EU-
förordningen om kliniska prövningar av 
humanläkemedel 
Diarienummer: RJL 2020/2182 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård   

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska 
prövningar av humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket.   
 
Region Jönköpings län anser att annan finansiering eller överväganden bör 
göras, än den föreslagna kraftiga avgiftshöjningen, exempelvis genom 
differentierade avgifter eller ökade statsanslag.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterat 2020-12-08 
 Remiss avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska 

prövningar S2020/05515 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret- Folkhälsa och sjukvård 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 215  
 
Remiss - Läkemedelsverkets framställan om justering 
av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell 
dosverksamhet 
Diarienummer: RJL 2020/2183 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Läkemedelsverket, 
med följande tillägg: ”Bra om det går att undersöka möjligheten att 
administrativt kunna differentiera avgiften utifrån storlek på apotek” 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för 
öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och 
maskinell dosverksamhet 
Region Jönköpings län ställer sig bakom Läkemedelsverkets framställan. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterat 2020-12-08 
 Remiss: Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för 

öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning 
och maskinell dosverksamhet  

 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar följande tillägg i yttrandet:  
”Bra om det går att undersöka möjligheten att administrativt kunna 
differentiera avgiften utifrån storlek på apotek” 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret- Folkhälsa och sjukvård 
Sjukhusapoteket 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 198-216 

Tid: 2020-12-08 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 216  
 
Övriga frågor 
 
Thomas Bäuml ställer en fråga gällande ett investeringsärende som har 
skickats från regionstyrelsens arbetsutskott till nämnden, för möjlighet att 
lämna synpunkter. Ordförande besvarar att ärendet kommer att hanteras 
under kommande sammanträde.  
 
Ordförande informerar om en inkommen skrivelse angående modulen BOS, 
från läkarföreningen.  
 

Beslutets antal sidor 
1

23
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