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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-112, 114-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00- 16:50, Ajournerats 14:45-15:05

Plats:

Digitalt

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)
Bengt- Ove Eriksson (V) ers Elisabeth Töre (V) § 111-117
Lisbeth Andersson (M)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Olle Moln Teike (SD)

Ersättare

Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)
Magnus Berndtzon (M)
Tobias Gyllensten (S)
Per Danielsson (KD)
Linus Perlerot (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V) § 98-110

Övriga

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Laura Habib, nämndsekreterare
Martin Takac, sjukvårdsdirektör § 108
Lotta Larsdotter, direktör Bra Liv § 109
Carina Vestergren, verksamhetschef BUP § 109
Anna-Karin Wixe, sektionschef folkhälsa och sjukvård § 110
Elisabeth Bergström, verksamhetschef akutmottagningen § 111
Karin Olsson, byggsamordnare Höglandssjukhuset Eksjö § 111

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-112, 114-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00- 16:50, Ajournerats 14:45-15:05

Plats:

Digitalt

Justering
Sekreterare
Laura Habib
Ordförande
Rachel De Basso (S)
Justerare
Håkan Karlsson Nyborg (SD)

Peter Iveroth (KD)
Protokollet är justerat 2021- - och justeringen är tillkännagiven på Region
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 98
Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Håkan Karlsson Nyborg (SD) och Peter Iveroth (KD) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

4

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 99
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg och
ändring:



Punkt 17 tas bort från dagordningen, för att behandlas under hösten
2021.
Frågor från Thomas Bäuml (M) som hanteras under punkten 10 på
dagordningen.

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 100
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

6

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 101
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för
folkhälsa och sjukvård 2021
Diarienummer: RJL 2021/19
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 102
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa
och sjukvård 2021
Diarienummer: RJL 2021/16
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 103
Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för maj 2021, anmäls
och läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 104
Aktuell information
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor
från nämnden avseende:








Antal nya covid-19 fall per vecka i Region Jönköpings län
Provtagning covid-19, positiv utveckling
Färre antal inneliggande patienter med covid-19
Nedgång av antal avlidna patienter med covid-19
Antal smittade inneliggande patienter
IVA platser för länets samtliga sjukhus
Vaccination mot covid-19, 38,2% av invånarna är färdigvaccinerade

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 105
Månadsrapport
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från
nämnden, gällande:




Maj månads ekonomiska resultat
Standardiserade vårdförlopp, andel patienter i SVF
Krislägesavtal

Ordföranden informerar nämnden att presidiet avser till kommande
presidiemöte, se över arbetet med SVF processerna inom Region
Jönköpings län, då det är viktigt att samtliga patienter får vård inom rätt
tid.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 106
Frågor
Thomas Bäuml (M) efterfrågar information kring journalsäkerheten på
1177. Ordföranden informerar om att kanslidirektören Siw Kullberg för
Region Jönköpings län, är inbokad att delta under nästkommande
nämndsammanträde för att besvara frågor gällande journalsäkerhet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 107
Återrapportering från andra forum
Ordföranden återrapporterar kring samverkansnämndens senaste
sammanträde och lyfter bland annat följande moment:




Inera
Information gavs på senaste mötet med samverkansnämnden kring
att en upphandling sker angående första linjens digitala vård.
Ambitionen är att arbeta fram en plattform i syfte att införa ett
enhetligt system i Sverige.
Lipödem
Samverkansnämnden kommer att arbeta för att öka information och
utbildningsinsatser i primärvården för denna patientgrupp. Det
väntas in ett nationellt kliniskt stöd från SBU.

Informationen läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 108
Uppskjutna vården
Martin Takac sjukvårdsdirektör, informerar och besvarar frågor från
nämnden avseende:





Tillgänglighet för väntande och genomförda vid första kontakt,
återbesök och operation.
Tillgänglighet på kirurgkliniken och ortopedi inom 90 dagar.
Tillgänglighet vid operation på ortopedklinikerna för länets sjukhus.
Geografiska skillnader på tillgänglighet, där arbete pågår för att öka
samarbete och hitta lösningar

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 109
Utredning om barn och ungas hälsa
Lotta Larsdotter direktör Bra Liv och Carina Vestergren verksamhetschef,
informerar och besvarar frågor från nämnden avseende:












Utredningen som staten genomfört gällande barnen i den trygga
vården
Syftet med uppdraget är att uppnå en mer likvärdig vård som
innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och
unga i hela landet.
Hälso- och sjukvårdens ansvar för att främja hälsa förtydligas i
hälso- och sjukvårdslagen
Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga
Samverkan mellan region och skolhuvudmän
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
Besöken till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) fortsätter öka
Mellan åren 2017 och 2020 ökade antalet pågående patienter inom
BUP med 13 procent (+15 800 patienter)
Antalet årliga besök till BUP ökade med 110 000, eller 11 procent.
Under 2020 var 6,1 procent av alla barn 0-17 år i kontakt med BUP,
det är en ökning från 5,7 procent 2017 och en förhållandevis hög
andel i en internationell jämförelse
Dubbelt så många av besöken för barn med psykisk ohälsa sker i
specialistvården som i primärvården

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 110
Tandvårdsutredning
Anna-Karin Wixe sektionschef folkhälsa och sjukvård, informerar och
besvarar frågor från nämnden avseende:










Nöjdheten med tandvården
Utredningen om jämlik tandhälsa
Tandhälsan bland dem som besöker tandvården blir allt bättre på
befolkningsnivå
Tydliga socioekonomiska skillnader i faktisk och upplevd tandhälsa
– utbildning, inkomst och födelseland
Sjunkande besöksfrekvens på befolkningsnivå. 77 % har
regelbunden tandvårdskontakt (treårsintervall). Akuta
tandvårdsbesök ökar.
Fler går på basundersökning utan efterföljande behandling
Få patienter har mycket höga tandvårdskostnader
Utredningens övergripande slutsatser i korthet
Utredningens viktigaste förslag som avser tandvård till barn och
unga, vuxna med och utan särskilda behov

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 111
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Diarienummer: RJL 2021/746
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård, ställer sig bakom Regionstyrelsens
förslag att:
 Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor.
 Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till en
maximal kostnad på 38 000 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Planskisser
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
 Information vid nämndsammanträdet 2021-06-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden lämnar för koalitionen i Region Jönköpings län följande
medskick till Regionstyrelsen:
Eventuellt uppkomna personal kostnader får hanteras inom verksamhetens
budget.
Thomas Bäuml för Moderaterna, yrkar bifall till beslutsförslaget och
medskicket från koalitionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 112
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024 Nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2021/128
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner och överlämnar koalitionens förslag till Budget och
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 till
budgetberedningen.
Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag. Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna
yrkanden, enligt nedan.
Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande förslag till Budget och verksamhetsplan
2022 med flerårsplan 2023-2024. Förslaget överlämnas till
Budgetberedningen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
 Koalition för Region Jönköpings läns förslag till budget 2022 med
flerårsplan för 2023-2024
 Missiv från koalitionen för Region Jönköpings län, daterad 2021-0528
 Moderaterna för Region Jönköpings läns förslag till budget 2022
med flerårsplan för 2023-2024
 Vänsterpartiet för Region Jönköpings läns ändrings- och tilläggs
förslag för budget 2022
 Sverigedemokraterna för Region Jönköpings läns förslag till budget
2022 med flerårsplan för 2023-2024

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden Rachel De Basso (S), Helena Stålhammar (C) och Sibylla
Jämting (MP) yrkar bifall till koalition för Region Jönköpings läns förslag
till budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2022
med flerårsplan för 2023-2024.
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
till budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024.
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändrings och
tilläggsförslag och överlämnar ett antal säryrkanden att behandla var för sig.
På ordförandens fråga, informerar Bengt-Ove Eriksson (V) om att detta är
ett ändrings och tilläggsförslag, således inget budget förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Koalitionens förslag till budget mot Moderaternas och
Sverigedemokraternas förslag och finner Koalition för Region Jönköpings
läns förslag till budget 2022 antaget.
Bengt-Ove Eriksson (V) lämnar det digitala mötet på grund av teknisk
problematik. Nämndsekreteraren kontaktar Bengt-Ove Eriksson (V) på
telefon, där ordföranden föreslår Bengt-Ove Eriksson (V) att fortsätta
hantera beslutsärendet på telefon, nämndens samtliga ledamöter godtar
förslaget.
Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiets tilläggs och ändringsyrkanden,
var för sig under proposition, avslag mot bifall och finner att följande
yrkanden avslås:



Att en satsning på kultur och hälsa genomförs motsvarande minst två
tjänster, en koordinator och ytterligare en samordnande tjänst märkt
för arbetet med kultur för hälsa.
Att en satsning motsvarande 10 miljoner genomförs för att stärka
ungdomsmottagningarna så att samtliga kan uppnå de nationella
riktlinjerna för ungdomsmottagningar, finansiering sker i enlighet
med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
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2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt















Att en åtgärdsplan för att minska köerna inom folktandvården tas
fram av en parlamentarisk grupp bestående av ledamöter från alla
partier.
Att regionen erbjuder jourkurator vid länets sjukhus.
Att en generell ramförstärkning inom vuxenpsykiatrin sker samtidigt
som en uppgradering av beroendevården genomförs. Det inkluderar
även intensifierat arbete kring samsjuklighet. För ändamålet avsätts
15 miljoner i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan för 2021-2023.
Att en satsning på gästhem i alla länsdelar genomförs. Det
långsiktiga målet är ett gästhem i varje länsdel. För ändamålet
avsätts 10 miljoner i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 20212023.
Att en satsning på mer läkartid på särskilt boende genomförs
motsvarande 5 miljoner kronor, i enlighet med Vänsterpartiets
flerårsplan för 2021-2023.
Att regionen stärker sitt arbete med att ta tillvara äldres erfarenheter
efter pensionering.
Att arbetet med yrkesintroduktion försätter och breddas för att gälla
fler professioner.
Att resurser skjuts till för att arbeta med den uppskjuten vård
motsvarande 80 miljoner för 2022, i enlighet med Vänsterpartiets
flerårsplan 2021-2023.
Att en resursförstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin och barnoch ungdomshälsan genomförs motsvarande 40 miljoner för 2022 i
enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023.
Att arbeta fram och inrätta karriärmodeller för fler yrken.
Att avtal kring akademisk specialistutbildning tecknas och att det
inkluderar flera professioner.
Att ta tillvara våra äldres erfarenhet och kunskap genom att ge dem
förutsättningar att orka arbeta fram till pensionen.

Beslutet skickas till
Budgetberedningen
Beslutets antal sidor
3

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

20

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 114
Bilaga till budget 2022- avgifter inom
hjälpmedelsområdet 2022
Diarienummer: RJL 2021/128
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner och överlämnar förslag till egenavgifter och bidrag inom
hjälpmedelsområdet för 2022
Sammanfattning
Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar i föreliggande dokument sitt
förslag till egenavgifter och bidrag inom hjälpmedelsområdet för 2022.
Beslutsunderlag
 Egenavgifter och bidrag 2022 - Hjälpmedelsområdet daterad 202106-11
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
 Missiv daterad 2021-06-17
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 115
Remiss av delbetänkande En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
Diarienummer: RJL 2021/922
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 Delbetänkande; En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården (SOU 2021:19)
Region Jönköpings län välkomnar kartläggningen av försörjningsfrågor för
hälso-sjukvården som utredningen redovisar. Den är enligt vår uppfattning
väl genomförd i enlighet med uppdragsgivarens direktiv. De förslag som
presenteras bedömer vi vara genomförbara utan omfattande lagändringar om
den statliga finansieringen långsiktigt täcker de ökade lagerkostnaderna för
företag, apotek, hälso- och sjukvård samt kostnaderna för de administrativa
funktioner som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket behöver för att
organisera, samordna och kontrollera.
Region Jönköpings län vill skicka med att i utredningen saknas exempelvis
förslag på hur sortimentsbredd kan stimuleras, samt hur minskad
kassationen värnas och hänsyn tas till kostnader.
Beslutsunderlag
 Yttrande daterad 2021-06-01
 Missiv daterad 2021-06-03
 SOU 2021:19
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 116
Granskning av insatser och samverkan inom området
psykisk ohälsa, barn och ungdomar
Diarienummer: RJL 2021/691
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
regionrevisorernas granskning
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av hur Region Jönköpings
län arbetar med insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn
och ungdomar.
Region Jönköpings län arbetar intensivt med området att främja barn och
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Detta sker i nära samarbete
med länets kommuner.
Beslutsunderlag
 Revisionsrapport, daterad 2021-03-30
 Regionrevisionen missiv, daterad 2021-03-19
 Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-03
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Karlsson Nyborg, önskar införa en protokollsanteckning för
Sverigedemokraterna enligt följande:
Enligt revisionens bedömning ses ett flertal områden där regionen behöver
göra förbättringar, framför allt när det handlar om samverkansformer,
remiss-processer, prioriteringsordning och översyn av överenskommelser
mellan involverade parter. Viktigt är att när de utredningar, som nu är
pågående, kring barn och ungas psykiska hälsa/ohälsa är avslutade och
sammanfattade, att vi som region implementerar de delar som är möjligt
Protokollsutdrag, bestyrkande
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utifrån utredningarna (som revisionen dels pekat på), men också de delar
som utifrån ett längre tidsperspektiv ger hållbarhet för verksamheten.
Thomas Bäuml önskar införa en protokollsanteckning för Moderaterna
enligt följande:
Syftet med granskningen var att bedöma om regionen säkerställer att ett
ändamålsenligt arbete sker för att möta och motverka psykisk ohälsa bland
barn och unga i länet. Eftersom målen inte nås för väntetider till besök inom
30 dagar i barn och ungdomspsykiatrin, utredning inom 30 dagar till
utredning efter beslut och påbörjad behandling inom 30 dagar efter beslut,
är det tydligt att regionens insatser inte är tillräckliga. En statlig utredning
som presenterades nyligen lämnar ett antal förslag och rekommendationer
och bland dessa kan några nämnas som berör sjukvården och regionerna;




Primärvården får ett tydligare ansvar. De som mår psykiskt dåligt
ska kunna vända sig dit i första hand.
Primärvården får bättre kunskap och resurser för att möta barn och
unga med psykisk ohälsa och deras familjer.
Den specialiserade vården bör stötta primärvården och elevhälsan,
och hjälpa till att avgöra vilka som kan få hjälp av primärvården
och vilka som behöver specialiserad vård.

Graden av psykisk ohälsa varierar från lätt till mycket svår och kraven att
möta detta varierar på samma sätt. Utredningen pekar på behovet av att
primärvården får ett tydligare ansvar och bli en större aktör jämte
elevhälsan och den specialiserade vården, något som vi moderater påpekat
och drivit en längre tid.
Ordföranden godkänner Sverigedemokraternas och Moderaternas
protokollsanteckning till protokollet.
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Beslutets antal sidor
2
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§ 117
Idrottsöverenskommelse RF SISU och Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2021/1283
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Antar föreliggande förslag på idrottsöverenskommelse för RF SISU
och Region Jönköpings län.
Reservationer
Eva Eliasson (S) anmäler jäv och lämnar mötet under beslutstillfället.
Sammanfattning
Region Jönköpings län ingår denna idrottspolitiska överenskommelse med
RF-SISU Småland. Överenskommelsen syftar till att gemensamt stärka och
utveckla idrotten i Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
 Skrivelse- Idrottsöverenskommelse RF SISU och Region Jönköpings
län
Beslutet skickas till
Folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1
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