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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00- 16:10, ajournerats 14:50-15:10  

Plats: Digitalt 
 

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) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Mona Milton (SD) ers Helena Elmqvist (SD) 
Gunnel Svensson (M) ers Anita Winberg (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) 
Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Emma Ewaldsson (KD) 
Per Danielsson (KD) 
Angela Hafström (L) § 6-§ 18 
Linus Perlerot (MP) 
 
 

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Margaretha Stenmarker § 16 
Axel Ros § 17 
Lars Wallström § 23 
Oskar Lövgren § 21 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Lena Strand, administrativ samordnare  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00- 16:10, ajournerats 14:50-15:10  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Jimmy Ekström 
 
 
 

 Mona Milton  
 

 
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 §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 6  
 
Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Jimmy Ekström (L) och Mona Milton (SD) att tillsammans 
med ordförande justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 7  
 
Fastställande av dagordning 
Beslutet fastställs i enlighet med bifogat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 8  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 9  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2021 januari 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 10  
 
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 §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 11  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av remisser, promemorior och motioner anmäls och läggs 
till handlingarn. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 12  
 
Aktuell information 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar och svarar på frågor gällande: 
 

 Inneliggande patienter med Covid-19 
 Antalet nya patienter, utskrivna och avlidna 
 Provtagning 
 Nya virusvarianter  
 Vaccination 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 13  
 
Månadsrapport 
 
Chefskontrollern Kristina Bertov, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapporterna för december 2020. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 14  
 
Frågor 
Elisabeth Töre och Bengt-Ove Eriksson (V) ställer följande frågor till 
nästkommande nämndsammanträde:  
 
Vi fick för någon månad sedan information om att ett antal tjänster (5 st?), 
ska omfördelas från psykosvården till allmänpsykiatrin inom psykiatriska 
kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Med anledning av detta önskar vi en 
redogörelse från verksamhetsansvariga om den aktuella personalsituationen 
och svar på följande frågor:  
1- Har den planerade omfördelningen genomförts? 
2- Vilka är de bakomliggande orsakerna till omfördelningen? 
3- Hur har förhandlingar och dialog förts med fackliga organisationer och 
brukarorganisationer? 

Nämnden skickar med frågorna till presidiet för hantering. 

 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 15  
 
Återrapportering från andra forum 
Thomas Bäuml (M) återrapporterar kort om sitt deltagande i ett digitalt 
seminarium kring psykisk ohälsa.  
 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 16  
 
Forskning och utveckling, Life Science 
 
Margaretha Stenmarker, biträdande verksamhetschef informerar och 
besvarar frågor från nämnden gällande: 
 

 Forskning vid olika fakulteter och universitet 
 Klinisk prövningsenhet 
 Bättre samverkan mellan sjukvård och läkemedelsföretagen 
 Antalet forskarutbildade medarbetare per 100 000 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 17  
 
Region Jönköpings läns hantering av IVOs granskning 
 
Axel Ros, chefsläkare informerar och besvarar frågor gällande: 
 

 Inkomna rapporter under hösten 2020, från IVO avseende 
missförhållande på fem äldreboenden i regionen, som haft brukare 
med Covid-19 

 Två av fyra kriterier från IVO, som inte är uppfyllda  
 Förstärkt läkarmedverkan som en åtgärd 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 18  
 
Extra nämndsammanträden under pandemin 
 
Rachel De Basso (S) informerar om att extra nämndsammanträden ägt rum 
under pandemin, och att man avser fortsätta tillsätta extra sammanträden vid 
behov. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 19  
 
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska 
resistenta bakterier 
Diarienummer: RJL 2020/1222 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

 Avslå motionen 

Sammanfattning  
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle 
Moln Teike, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd 
för folkhälsa och sjukvård efter begäran.  
 
Helena Elmqvist, Maria Högberg och Olle Moln Teike, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen; Inför Antibiotikaronder för att 
minska resistenta bakterier att: 

 Regionen inför antibiotikaronder där kliniska förutsättningar finns. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen, 
presidiet föreslår nämnden att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterad 2021-01-09 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-12 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-25 
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-10-13 
 Motion inkommen från Sverigedemokraterna 2020-05-11 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Moderaterna yrkar motionen vara besvarad med följande 
protokollsanteckning: 
”Av tjänsteskrivelsen framgår att det finns förbättringspotential avseende 
antibiotikaanvändningen i regionen. Vi anser det vara av stor vikt att 
antibiotikaronder eller andra liknande insatser bör utvecklas men beslutas i 
respektive verksamhetsområde.” 
 
Mona Milton (SD) yrkar bifall till motionen. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer nämnden tre förslag till beslut, ena förslaget att avslå 
motionen, andra förslaget att bifalla motionen och tredje förslaget att anse 
motionen besvarad. Ordförande finner att motionen skall avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 20  
 
Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras 
Diarienummer: RJL 2020/1384 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen 

Reservationer 
Thomas Bäuml (M) 

Sammanfattning  
Med anledning av motion från Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och 
Gunnel Svensson, Moderaterna lämnas information i ärendet till Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård . 
 
Thomas Bäuml, Lisbeth Andersson och Gunnel Svensson, Moderaterna 
föreslår i motionen Huvudvärk, hur kan vården förbättras, att: 

 en utredning genomförs för att kartlägga huvudvärksvården i vår 
region med syfte att ta fram förslag till förbättringar på både 
primärvårds- och specialistnivå.  

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen, 
presidiet föreslår nämnden att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag 2020-12-14 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-01-13 
 Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2020-11-17 
 Motion, inkommen 2020-06-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till motionen. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot moderaternas 
förslag om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med presidiets förslag, om att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 21  
 
Ombyggnation och utrustning – CT-labb i Nässjö 
Diarienummer: RJL 2020/2521 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen att  

 Godkänna inköp av utrustning till en maximal kostnad på 11 000 
000 kronor. 

 Godkänna ombyggnation till en maximal kostnad på 7 000 000 
kronor. 

Sammanfattning  
Under de senaste åren har det skett en årlig ökning mellan 2,5 och 5 % för 
CT-undersökningar i Sverige. Idag finns det 7 stycken CT inom Region 
Jönköpings län, vilket inte längre räcker för att möta behovet. Därför behövs 
det investeras i ytterligare en CT med placering i Nässjö. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24 
 Ritning 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 22  
 
Verksamhetsplaner 2021 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Noterar förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag 
samt Privata Vårdgivare och lägger till handlingarna 

2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2021 för 
verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, 
Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 
2020 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29  
 Budget och Verksamhetsplan verksamhetsområde Vårdcentralerna 

Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

 Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med 
verksamhetsnära funktion 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M), Elisabeth Töre (V), Mona Milton (SD) deltar inte i 
beslutet. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv  
Verksamhetsområde Folktandvården, Medicinsk vård  
Verksamhetsområde Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik  
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 23  
 
Intern kontrollplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2492 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 fastställer intern kontrollplan för 2021. 
 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den 
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-12-01 
 Intern kontrollplan 2021 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 24  
 
Remiss - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47) 
Diarienummer: RJL 2020/2153 

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 SOU 2020:47 – en ny socialtjänstlag.  
 
Region Jönköpings län ställer sig bakom flera av de förslag som utredningen 
lyfter fram. Utredningen belyser att socialtjänsten ska ha ett förebyggande 
perspektiv för att förbättra människors livsvillkor och minska social 
problematik och att detta ska vara en integrerad del i arbetet. Det förutsätter 
att socialtjänsten är flexibel och tillgänglig och upplever att det 
förebyggande arbetet är en del i uppdraget i större omfattning än idag.  

Information i ärendet 
Syftet med en ny socialtjänstlag är att utforma en socialtjänst som bidrar till 
social hållbarhet. Med individen i fokus ska människor erbjudas 
behovsanpassade insatser med ett förebyggande och kunskapsbaserat 
perspektiv. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-12-29 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-29 

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 6-25 

Tid: 2021-01-26 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 25  
 
Remiss - Europeiska kommissionens förslag om en 
europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att 
hantera gränsöverskridande hälsohot 
Diarienummer: RJL 2020/2607 

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 att bygga en europeisk hälsounion samt Förslag till förordning om 
utvidgat mandat för ECDC.  
 
Region Jönköpings län anser att tanken bakom bildandet av en hälsounion 
inom EU är bra, men att det finns flera frågor att adressera. Förutsättningar 
för olika medlemsstater är olika. Struktur och mandat är viktiga, samt att 
inse begränsningar enligt givna möjligheter. Varje medlemsstat behöver dra 
lärdomar av sin egen hantering av pandemin och åtgärda de svagheter som 
har identifierats. En stark Europeisk hälsounion kräver att medlemsstaterna 
också stärks inom motsvarande områden.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-01-08 
 Förslag till yttrande daterad  

 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1

25
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