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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00-16:30  

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) 
Märit Strindberg (MP) 
Bengt-Ove Eriksson (V) ers. 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) 
Per Danielsson (KD) 
Razvan Nichitelea (C) 
Angela Hafström (L) 
Agneta Fransson (MP) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Ulrika Stefansson, utredare Folkhälsa och sjukvård § 35 
Ulrika Strånge, verksamhetscontroller § 41 
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg §§ 33-44 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00-16:30  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Helena Stålhammar (C) 
 
 
 

 Lisbeth Andersson (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 26  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Helena Stålhammar (C) och Lisbeth Andersson (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 27  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande 
tillägg. 
 
Övrig fråga från Thomas Bäuml (M) gällande processen inför vårdval ögon 
år 2023. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

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 §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 29  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2022/5 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 30  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2022/6 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 31  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och promemorior för januari 2022 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 32  
 
Kurser och konferenser 
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferens. 
 
Mikrosystemfestivalen den 2-4 mars, digitalt 
– Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. Vid förhinder ges ersättare 
möjlighet att ta ordinaries plats. 
 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 33  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande. 
 

• Antal inneliggande patienter med covid-19 
• Givna doser vaccination mot covid-19, låg efterfrågan 
• Full operation på samtliga sjukhus 
• Pågående arbete med genomförande av strategin ”Tillsammans 

möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 2020-2030”, nära 
samverkan med kommunerna där man arbetar för en 
processorienterad och patientfokuserad sjukvårdsorganisation 

• Fortsatt arbete med införandet av patientkontrakt 
• Nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022 i fråga 
om upplägg och mål- och förbättringsnivåer för respektive område i 
överenskommelsen samt hur Region Jönköpings län i nuläget förhåller sig 
till mål- och förbättringsnivåerna. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 34  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
följande. 
 

• Tillgänglighet RJL jämfört med riket vid december 2021 
• Antal väntande till första kontakt, operation/åtgärd och återbesök för 

den specialiserade vården i Region Jönköpings län per månad 
2019-2022 

• Antal väntande operation/åtgärd för Kirurgisk vård per månad 
2019-2022 

• Tillgängligheten i primärvården per månad 2019-2022. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 35  
 
Uppföljning - Granskning av rehabilitering inom 
strokesjukvården, RJL 2020/812 
Ulrika Stefansson, utredare Folkhälsa och sjukvård, ger en uppföljning av 
det arbete som skett på rehabiliteringsområdet inom strokesjukvården, 
utifrån de tre frågor som Regionrevisionen formulerade i sin granskning 
(RJL 2020/812) och svarar på frågor. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14.40 och återupptas kl. 15.00. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 36  
 
Motion - Kultur för hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/1342 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om de arbetsområden och 
pågående aktiviteter som ingår i Region Jönköpings läns arbete med Kultur 
för hälsa, och hur tjänstetiden för detta arbete ser ut i nuläget.  
 
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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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 37  
 
Frågor 
Vid dagens sammanträde ställs följande frågor avseende patientstyrd 
inläggning av Bengt-Ove Eriksson (V). 
 

• Hur har verksamheten med patientstyrd inläggning utvecklats på de 
tre psykiatriska klinikerna i regionen? 

• Kan patienter som önskar inläggning i enlighet med träffad 
överenskommelse skrivas in utan längre väntetid? Förekommer det 
att patienter söker sig till akutmottagningen i stället, p.g.a. att de 
upplevt väntetiden som för lång? 

• Finns behov av någon form av resursförstärkning eller 
organisatoriska förändringar för att verksamheten ska kunna uppnå 
sin fulla potential? 

• Vilka kontakter och erfarenhetsutbyte finns med andra regioner i 
landet där patientstyrd inläggning tillämpas för olika målgrupper? 

 
Frågorna behandlas under kommande presidiesammanträde den 15 mars. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 38  
 
Återrapportering från andra forum 
Ordföranden informerar om kommande budgetarbete där tidplan för 2022 
inte är fastställd ännu men kommer i närtid. Nämndens budgetarbete startar 
på internatet den 28-29 mars. Grundunderlaget är klart den 11 april och 
skickas då till samtliga gruppledare. Koalitionen lämnar sitt förslag till 
budget vid sammanträdet den 31 maj och nämnden fattar beslut om budget 
vid sitt möte den 21 juni. 
 
Ordföranden återrapporterar från möte med Primärkommunalt 
samverkansorgan (PKS) den 10 februari där FS presidium medverkade. 
Bättre samverkan utifrån de tre gemensamma strategigrupperna diskuterades 
och arbete pågår med strategier för respektive område. Ytterligare två träffar 
kommer att hållas, nämnden ska delges datum när dessa är fastställda.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 39  
 
Handlingsplan specialiserad palliativ vård i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/230 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Antar handlingsplan specialiserad palliativ vård i Jönköpings län, 
daterad 2021-05-25. 

Sammanfattning  
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) och Nämnden för folkhälsa och 
sjukvård enades gemensamt om att genomföra en utredning om den 
specialiserade palliativa vården i Jönköpings län. Utredningen har 
genomförts av Maj Rom på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och en 
rapport har presenterats för uppdragsgivarna.  
 
I samband med ett seminarium den 9 april 2021 enades uppdragsgivarna om 
att arbeta vidare med bl. a. de förbättringar som utredaren föreslagit. Utifrån 
detta har en handlingsplan gällande den specialiserade vården i Jönköpings 
län tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 
• Missiv daterat 2022-01-27 
• Utdrag protokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2021-10-21  

§ 57 
• Missiv gällande specialiserad palliativ vård PKS möte daterat  

2021-10-21 
• Sammanställning av svar Handlingsplan angående den 

specialiserade palliativa vården daterad 2021-09-02 
• Handlingsplan specialiserad vård i Jönköpings län daterad  

2021-05-25  

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 
Kommunal utveckling 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 40  
 
Fördelning av budgetposten "FS till förfogande" 
Diarienummer: RJL 2021/128 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner fördelningen av 30 miljoner från budgetposten "FS till 
förfogande" varav: 

o 20 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten till 
vårdplatser för att utveckla vården för de äldre patienterna 
och de med särskilt stora vårdbehov. 

o 10 miljoner kronor avsätts för att ytterligare stärka insatserna 
för att utveckla den palliativa vården med vårdplatser, 
allmänpalliativvård och SSIHs arbete. 

• Att en avstämning sker till hösten om hur implementeringen av 
satsningen går. 

Sammanfattning  
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och 
Miljöpartiet har i Budget 2022 avsatt 60 miljoner kr under posten "FS till 
förfogande" för Nämnden för folkhälsa och sjukvård att fördela i syfte att 
accelerera arbetet med omställningen till framtidens hälso- och sjukvård och 
för att ekonomiskt kunna möta aktuella utmaningar i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 
• Missiv daterat 2022-02-09 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att följande 
läggs till i beslutssatsen: 
Att en avstämning sker till hösten om hur implementeringen av satsningen 
går. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
protokollsanteckning: 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Vi Sverigedemokrater ser en problematik angående fördelningen vilket vi 
också poängterade vid föregående budgetdebatt.  
 
Den ekonomiska beslutsprocessen förflyttas nu från fullmäktige till nämnds 
nivå och frågan är om det även är så vi i framtiden ska hantera delar av 
budgeten?  
 
SD opponerar sig inte mot satsningen i sig, utan hur man valt att hantera 
den. Vi anser att detta borde ha lyfts i budgetarbetet snarare än godtyckligt 
placeras ut som det i detta fallet nu görs. 
 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna ställer sig bakom 
tilläggsyrkandet från koalitionen och lämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna står bakom satsningarna enligt förslag om fördelning 20+10 
mkr och tillägget om uppföljning men vill därutöver framhålla vikten av att i 
den nära vården av äldre säkra en trygg och ordnad hemgång i samverkan 
med kommunerna samt att i utbyggnad av den palliativa vården utgör en 
utbyggd SSIH-verksamhet grunden för att de palliativa vårdplatserna på 
sjukhusen kan fungera på ett bra sätt. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningarna från Sverigedemokraterna 
och Moderaterna biläggs protokollet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden godkänner föreliggande förslag till beslut, 
med tilläggsyrkandet från Koalitionen.  

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 41  
 
Uppföljning - Intern kontrollplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2492 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2021, samt ger 
regionledningskontoret i uppdrag att under hösten 2022 ge en 
återrapportering av arbetet med de åtgärdsförslag som presenteras i 
rapporten inom FS verksamhetsområde. 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i en sammanfattande rapport med 
resultatet av de kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern 
kontrollplan som nämnden beslutat för 2021. Rapporten redovisar 
iakttagelser/resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Ulrika Strånge, 

verksamhetscontroller 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 
• Missiv daterat 2022-02-02 
• Uppföljning av intern kontrollplan 2021, sammanfattande rapport 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret, kansliavdelningen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 42  
 
Arbete med uppdraget i budget avseende att säkra 
akutsjukhusen på längre sikt 
Diarienummer: RJL 2022/115 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

1. Godkänner definition och beskrivning av akutsjukhus i Region 
Jönköpings län  

2. Godkänner uppdragsbeskrivningen för länets tre akutsjukhus och hur 
de garanteras och utvecklas på lång sikt 

3. Godkänner att dokumentet ”Utveckla och stärka tre akutsjukhus” 
arbetas in i strategidokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov av hälso- och sjukvård 2020-2030” inför kommande 
revidering. 

Sammanfattning  
Definition och beskrivning av vad som krävs för välfungerande akutsjukhus 
i Region Jönköpings län är framtaget och utgår ifrån den nivån som finns 
idag. Akutsjukhusens förmåga att klara av sitt akutuppdrag är starkt 
förknippat med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
Akutsjukhusens beskrivning och inriktning syftar till hur länets tre 
akutsjukhus garanteras och utvecklas på lång sikt. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-02-07 
• Politisk skrivelse daterad 2022-02-07 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-01-25 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03 
• Rapport – Akutsjukhus i Region Jönköpings län, daterad 2021-03-30 
• Rapport – workshop länskliniker, daterad 2021-10-07 
• Rapport – workshop, daterad 2021-12-01 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden tackar samtliga partier för allt arbete som föregått dagens 
underlag för beslut. Under arbetets gång har ett flertal inspel och medskick 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

kopplade till strategidokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov 
av hälso- och sjukvård 2020-2030” gjorts. Utifrån detta föreslås att nämnden 
anordnar en seminariedag under hösten, för att ha dialog kring vad som ska 
föras vidare till en kommande revidering av strategin. 
 
Bengt-Ove Eriksson (V) lämnar för Vänsterpartiet följande 
protokollsanteckning: 
Vänsterpartiet ställer sig bakom föreliggande förslag till definition och 
beskrivning av akutsjukhus i Region Jönköpings län och dess 
uppdragsbeskrivning men anser att psykiatriberedskap ska vara en måste-
funktion i definitionen, inte en bör-funktion som nu anges i förslaget. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att en enig nämnd ställer sig bakom föreliggande förslag 
till beslut. 
 
Ordföranden finner vidare att nämnden ställer sig bakom följande medskick: 
Nämnden ska planera in en seminariedag till hösten 2022 för att föra dialog 
kring medskick till kommande revidering av strategin ”Tillsammans möter 
vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 2020-2030”. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 43  
 
Verksamhetsberättelse 2021 
Diarienummer: RJL 2021/137 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner verksamhetsberättelse för 2021 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I januari 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2021 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-22 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15 
• Verksamhetsberättelse 2021 Vårdcentralerna Bra Liv 
• Verksamhetsberättelse 2021 Folktandvården 
• Verksamhetsberättelse 2021 Medicinsk vård 
• Verksamhetsberättelse 2021 Kirurgisk vård 
• Verksamhetsberättelse 2021 Psykiatri, rehabilitering, diagnostik  
• Verksamhetsberättelse 2021 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion – för information  
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2022-02-22 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 44  
 
Övriga frågor 
Thomas Bäuml (M) ställer en övrig fråga gällande processen inför vårdval 
år 2023, utifrån att det blir en osäkerhet för aktörerna att inte förrän i 
november 2022 få veta hur regelboken för kommande år ser ut. Hälso- och 
sjukvårdsdirektören informerar om att vårdvalssystemet är 
upphandlingsform, vilket gör att samma regler gäller både för aktörer och 
den egna verksamheten. Enligt planeringen kommer regelböckerna att 
läggas fram tillsammans med tjänstemannaförslaget till budget i april vilket 
gör att nämnden behandlar regelböckerna redan i juni. Slutligt beslut fattas 
av regionfullmäktige i november. 

Beslutets antal sidor 
1 
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