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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00- 16:40 ajournerats 14:30- 14:45  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

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) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) 
Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Emma Ewaldsson (KD) 
Per Danielsson (KD) 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Angela Hafström (L) 
Linus Perlerot (MP) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör psyk/rehab § 35 
Carina Mattson, verksamhetschef § 37 
Carin Skarp, verksamhetschef  § 37 
Anna- Lena Krohn, verksamhetschef § 38 
Lars Wallström, ekonom § 41 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00- 16:40 ajournerats 14:30- 14:45  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

  

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Håkan Karlsson Nyborg 
 
 
 

 Emma Evaldsson  
 

 
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 §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 26  
 
Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Håkan Karlsson Nyborg (SD) och Emma Evaldsson (KD) 
att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 27  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med bifogat förslag, med följande tillägg: 
 
Medskick från nämnden avseende planen för framtidens hälso- och 
sjukvård, under punkten övriga frågor på dagordningen. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 28  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 29  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2021 februari 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 30  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 2021 
 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 31  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning av remisser, promemorior och motioner anmäls och läggs 
till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 32  
 
Aktuell information 
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor 
avseende: 

 Vaccinationen, vecka 9 inleds fas 2 i vaccineringen  
 Vårdplatser för Covid-19 
 IVA vård för Covid-19 
 Kostnader för digitala besök 

 
Informerar även om den arbetsmiljökartläggning som genomförts på 
operation och intensivvårdsavdelningen, där nämnden gör följande 
medskick: 
 
Nämnden ser allvarligt på det som framkommit i rapporten och kommer 
löpande framöver att följa arbetet med att förbättra arbetsmiljön på OP-
IVA avdelningen.  

   
Nämnden lägger medskicket och informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 33  
 
Budgetarbete 2022 

Kort genomgång av tidsplanen genomförs. 

Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 34  
 
Återrapportering från andra forum 
 
Ordförande Rachel De Basso (S) återrapporterar från ett möte med PKS där 
presidiet för nämnden folkhälsa och sjukvård var inbjudna. På mötet gavs en 
avstämning av arbetet med den beställda utredningen kring hur den 
specialiserade palliativa vården kan utvecklas i länet. En workshop kommer 
att anordnas under våren gällande utredningen och nämndsledamöterna och 
kommunpolitiker kommer att bjudas in.  

Nämnder lägger informationen till handlingarna. 

 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 35  
 
Frågor 
 
Micael Edblom sjukvårdsdirektör psykiatrin och rehabilitering, besvarar 
frågan från Vänsterpartiet som ställdes under nämndsammanträdet den 26 
januari 2021. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 36  
 
Utvärdering av nämndsnyckeltal- Kristina Bertov 
 
Kristina Bertov controllerchef, informerar och besvarar frågor från nämnden 
gällande bilagan om nämndnyckeltal- mätetal och årshjul.  
 
Nämnden gör följande tillägg: 
Redovisningen av de kliniska resultateten kan förbättras framöver. Frågan 
kommer att hanteras i kommande presidiemöte, samt att presidiet avser 
arbeta med mätetal för framtidens hälso- och sjukvård. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 37  
 
Lagerhållning av material inom länsförsörjning och 
sjukhusapotek  
 
Carina Mattsson och Carin Skarp verksamhetschefer på inköpsenheten, 
informerar och besvarar frågor från nämnden gällande: 
 

 Säkerhets- och beredskapslager inför krissituationer 
 Ansvarsprincipen 
 Säkerhetslager inom Region Jönköpings län 
 Aktuellt saldo 
 Nuläge av lager runt 15 miljoner kronor 
 Lagerförda produkter 
 Lager på sjukhusapotek och i vården 
 Behovet av ökade lagernivåer för minskad sårbarhet 
 Nuvarande lokalers svårigheter med ytterligare ökade lagernivåer 
 Erfarenheter från arbetet under pandemin 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 38  
 
Uppföljning av förbättringsarbete inom 1177  
 
Anna Lena Krohn verksamhetschef vårdguiden sjukvårdsrådgivning, 
informerar och besvarar frågor från nämnden gällande: 
 

 Samlingsplats för information och fakta om sjukdomar, hälsa och 
vård 

 1177 vårdguiden på telefon 
 Varierande samtal 
 Kötider per veckodag och timme 
 Överbelastade samtal 
 Arbetsmiljö 
 Rekrytering  

 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 39  
 
Remiss av EU-kommissionens meddelande om en 
läkemedelsstrategi för Europa 
Diarienummer: RJL 2021/43 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård   

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet. 
 

Reservationer 
Sverigedemokraterna 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för 
Europa 
 
Region Jönköpings Län instämmer i den allmänna inriktningen och ställer 
sig positiv till översynen, men vill framföra nedanstående synpunkter.  
Region Jönköpings län:  

 Anser att en översyn av lagstiftningen om läkemedel för barn och 
sällsynta diagnoser behövs.  

 Ser att det är positivt att strategin lyfter antimikrobiell resistens samt 
behovet av nya antibiotika och föreslår åtgärder både för att 
stimulera utveckling av nya antibiotika och bekämpa antimikrobiell 
resistens. 

 Vill framhålla vikten av att säkerställa tillräcklig klinisk evidens vid 
godkännande av läkemedel.  

 Välkomnar att EU-kommissionen vill stärka EU:s konkurrensregler 
för att möjliggöra en sundare marknad. 

 Stödjer en översyn av läkemedelslagstiftningen för att anpassa till 
och främja vetenskaplig utveckling och ny teknologi. 

 Välkomnar att EU-kommissionen planerar en strukturerad dialog 
med berörda aktörer för att kartlägga orsaker till svagheter, för att i 
ett nästa steg föreslå åtgärder som är långsiktigt hållbara.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 Välkomnar en översyn av läkemedelslagstiftningen för att skärpa 
miljöriskbedömningskraven. 

 Är positivt till samarbete vid allvarliga hälsokriser. 
 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-10 
 Missiv daterad 2021-02-02 
 Yttrande daterad 2021-02-02 
 Remiss Socialdepartementet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar på ett ändringsförslag med följande 
motivering: 
”Den lagstiftning som idag står att finna är mycket gedigen, varför vi anser 
att en åtstramning av denna, riktad mot länder utanför EU, skulle innebär 
en än högre kravställning, på en redan befintligt god kravställd 
tillverkningsindustri inom EU”.  
 
Martin Nedergaard- Hansen (BA) yrkar avslag på Håkan Karlsson Nyborg 
(SD) yrkande. 
Jimmy Ekström (V) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 
Sibylla Jämting (MP) yrkar bifall till presidiets förlag till beslut, samt yrkar 
avslag på Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkande. 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer nämnden två förslag till beslut, ena förslaget att bifalla 
presidiets förslag till beslut och andra förslaget att bifalla 
Sverigedemokraternas ändringsförslag. Ordförande finner att presidiets 
förslag till beslut bifalls.  

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 40  
 
Årsredovisning/verksamhetsberättelse 2020 
Diarienummer: RJL 2020/86 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 godkänner verksamhetsberättelse för 2020 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde. 

 

Sammanfattning  
I december 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2020 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 
 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-10 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10 
 Verksamhetsberättelse 2020 Vårdcentralerna Bra Liv 
 Verksamhetsberättelse 2020 Folktandvården 
 Verksamhetsberättelse 2020 Medicinsk vård 
 Verksamhetsberättelse 2020 Kirurgisk vård 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 41  
 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
Diarienummer: RJL 2019/3004 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2020, samt ger 
Regionledningskontoret i uppdrag att jobba med de åtgärdsförslag 
som berör FS- verksamhetsområde som presenteras i rapporten 
 

Reservationer 
Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultaten av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan 
som nämnden beslutat för 2020. Rapporten redovisar resultaten av 
kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 
 Information vid sammanträdet av Lars Wallström, controller 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-02-10 
 Missiv daterat 2021-01-14. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2020, rapport. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar för koalitionen att godkänna uppföljningen av 
intern kontrollplan 2020 samt att följande läggs till i beslutssatsen: 
 
”Ger Regionledningskontoret i uppdrag att jobba med de åtgärdsförslag 
som berör FS- verksamhetsområde som presenteras i rapporten”. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till att godkänna uppföljningen av intern 
kontrollplan 2020, med följande tillägg i beslutssatsen:  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

”Bifall till att godkänna att Regionledningskontoret får i uppdrag att senast 
till FS-nämnden i juni 2021 återkomma med en rapport kring, hur man 
avser ta sig an de förslag till åtgärder som framkommit i redovisningen av 
internkontrollarbetet för 2020, inom FS ansvarsområde”. 
   
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar följande: 
”Bifall till att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2020 och 
bifall till moderaternas tilläggsyrkande”. 
 
Elisabeth Töre (V) yrkar följande: 
”Bifall till att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2020 och 
bifall till moderaternas tilläggsyrkande”. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer nämnden två förslag till beslut, ena förslaget att 
godkänna uppföljningen av intern kontrollplan med koalitionens 
tilläggsyrkande, och det andra förslaget att godkänna uppföljningen av 
intern kontrollplan med Moderaternas tilläggsyrkande. Ordförande finner att 
uppföljningen av intern kontrollplan 2020 godkänns med koalitionen 
tilläggsyrkande. 
 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 

Tid: 2021-02-24 kl. 13:00  

Plats: Digitalt Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 42  
 
Övriga frågor 
 
Medskick från nämnden avseende planen för framtidens hälso- och 
sjukvård: 

 Fortsätta arbetet med mätetalen så att vi får en förflyttning med 
omställningen, god samverkan och arbetsstruktur. Samverkan mellan 
kommun/region. 

 
 Nämnden fortsätter att arbeta med medskicken som fanns i 

parlamentariska gruppen avseende planen för framtidens hälso- och 
sjukvård. Presidiet hanterar det vid kommande möte. 

Beslutets antal sidor 
1
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