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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00-17:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

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.  
Ann-Kristin Göransson (S) ers. Erik Wågman (S)  
Eva Eliasson (S)  
Per Danielsson (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD)  
Peter Iveroth (KD)  
Helena Stålhammar (C)  
Martin Malmerfors (BA) ers. Linda Gerdin (BA)  
Jimmy Ekström (L)  §§ 83-93 
Razvan Nichitelea (C) ers. Jimmy Ekström (L) §§ 94-105 
Märit Strindberg (MP)  
Elisabeth Töre (V)  
Lisbeth Andersson (M)  
Håkan Karlsson Nyborg (SD)  
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Razvan Nichitelea (C) §§ 83-93 
Frida Aronsson (BA) 
Agneta Fransson (MP) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Martin Takac, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård §§ 83-91 
Magnus Trofast, verksamhetschef operations- och 
intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov §§ 83-90 
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik § 93 
Magnus Hellström, regionrevisor § 94 
Mats Hoppe, regionrevisor § 94 
Östen Johnsson, regionrevisor § 94 
Maria Lundblom Bäckström, regionrevisor § 94 
Nenus Jidah, revisionschef Regionrevisionen § 94 
Mia Suntila, administrativ samordnare Regionrevisionen § 94 
Ann Grännö Alm, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen § 101 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00-17:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Fatmir Zogaj, Vårdförbundet 
Rumi Uygul, Vision 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 83-93 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg §§ 90-105 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Märit Strindberg (MP) 
 
 
 

 Olle Moln Teike (SD)  
 

 
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 §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 83  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas. 
  
Nämnden utser Märit Strindberg (MP) och Olle Moln Teike (SD) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 84  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 85  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 86  
 
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 §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 87  
 
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 §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 88  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för april 2022 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 89  
 
Kurser och konferenser 
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferens.  
 
Mötesplats Social Hållbarhet den 20–21 september i Örebro 
- En ledamot från ledningen och en ledamot från oppositionen ges möjlighet 
att delta. 
 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 90  
 
Uppföljning av uppdrag gällande arbetsmiljö inom 
intensivvården, uppskjuten vård och ekonomi inom 
Kirurgisk vård 
Magnus Trofast, verksamhetschef operations- och intensivvårdskliniken 
Länssjukhuset Ryhov, informerar och svarar på frågor om genomförd 
rapport avseende arbetsmiljön inom intensivvården. 
 
Martin Takac, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård, informerar och svarar på 
frågor om pågående arbete med tillgänglighet inom Kirurgisk vård och i 
samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen samt hur man arbetar med 
uppdraget avseende en ekonomi i balans i fråga om aktiviteter och 
handlingsplaner.  
 
Nämnden tackar för informationen och det arbete som gjordes under 
pandemin och görs fortsatt. I fråga om uppdraget avseende arbetsmiljö inom 
intensivvården ser nämnden att det finns en plan framåt, önskar lycka till 
med det fortsatta arbetet samt avslutar uppdraget för nämndens del. I fråga 
om uppdrag avseende uppskjuten vård och en ekonomi i balans önskar 
nämnden få en uppföljning framöver. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 91  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande. 
 

• Lågt antal inneliggande covid-patienter där särskild rapportering 
avseende detta kommer att avslutas 

• Fortsatt arbete i händelsegrupp med anledning av kriget i Ukraina 
• Rekommendation från SKR gällande utökad vaccinationstäckning, 

kommer att behandlas vid kommande nämndsammanträde 
• Aktuella frågor på akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov  
• Semesterplaneringen. 

 
Martin Takac informerar kort om sommarplaneringen inom förlossnings-
vården där arbete pågår för att lösa detta. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 92  
 
Månadsrapport 
Diarienummer: RJL 2022/80 
 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport för april 2022 och delårsrapport nr 1 2022, bl.a. i fråga om 
ledtider inom standardiserade vårdförlopp samt tillgänglighet inom barn- 
och ungdomspsykiatrin och specialisttandvården. Information ges även om 
resultat utifrån överenskommelsen för ökad tillgänglighet i vården och 
intern hantering av dessa medel. 
 
Utifrån informationen önskar nämnden bjuda in sjukvårdsdirektörerna för 
Medicinsk vård och Psykiatri, rehabilitering och diagnostik för att informera 
nämnden om hur man i respektive verksamhetsområde arbetar med en 
ekonomi i balans. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 93  
 
Uppföljning av uppdrag om att förbättra 
tillgängligheten vid barn- och ungdomspsykiatrin 
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, 
informerar och svarar på frågor om pågående arbete och förutsättningar 
avseende tillgängligheten vid barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Nämnden tackar för informationen och önskar få en uppföljning under 
hösten, i samband med information om hur man arbetar med en ekonomi i 
balans. 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 15.00 och återupptas kl. 15.15. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 94  
 
Besök av regionrevisionen 
Regionrevisionen har inför besöket i nämnden lämnat en skrivelse med 
diskussionsområden. 
 
En diskussion förs inom följande områden. 

• Granskningar som påverkar nämnden under 2022, bland annat 
omställning till nära vård 

• Nämndens arbete med mål, intern kontroll och uppföljning 
• Nämndens hantering av uppskjuten vård 
• Information om nämndens ansvarsområde framåt. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 95  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
följande. 
 

• Tillgänglighet Region Jönköpings län jämfört med riket vid april 
2022 

• Ersättningsmodell och aktuella resultat för uppskjuten vård inom 
Kirurgisk vård. 

 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 96  
 
Koalitionens förslag till budget 2023 med flerårsplan 
för 2024-2025 Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2022/75 
 
Ordföranden informerar om att Koalition för Region Jönköpings län idag 
lämnar sitt förslag till budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 för 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård. Vid kommande sammanträde den 21 juni 
kommer nämnden att fatta beslut om förslag till budget för 2023 avseende 
sin verksamhet och överlämna detta till budgetberedningen för fortsatt 
budgetarbete. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 97  
 
Frågor 
Vid dagens sammanträde återstår inga frågor att besvara och inga nya frågor 
anmäls. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 98  
 
Återrapportering från andra forum 
Vid dagens sammanträde finns inget att återrapportera. Vid kommande 
sammanträde kommer en återrapportering från genomfört dialogmöte med 
patientföreningar att lyftas. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 99  
 
Delårsrapport nr 1 RJL 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa sjukvård 

• Godkänner delårsrapport per april 2022 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med följande medskick. 
 
Nämnden har ett pågående arbete med att nå hög måluppfyllelse och 
följer varje år detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att verksamheten under 
2021 och de första månaderna under 2022 har fått anpassas och 
ställas om. Detta har påverkat måluppfyllelsen i flera av 
perspektiven under början av 2022. Nämnden fortsätter att via 
månadsrapporter följa såväl ekonomin som tillgängligheten till 
nämndens verksamheter. Specifika uppdrag har givits för att 
förbättra tillgängligheten inom barn och ungdomspsykiatrin, 
måluppfyllelse avseende prio-1 tiderna för ambulansen, att arbeta 
aktivt med den uppskjutna vården och minska ledtiderna inom de 
standardiserade vårdförloppen, skapat en tillgänglighetspott för 
ögonsjukvård inom vårdval och att få ekonomi i balans inom 
Kirurgisk vård. Utöver systemmätetalen i delårsrapporten följer 
nämnden tillgängligheten inom specifika nämndmätetal. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-31 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Delårsrapport april 2022  
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag om att godkänna 
delårsrapport per april 2022 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområde, med av presidiet föreslaget medskick. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till föreliggande förslag 
och lämnar följande protokollsanteckning. 
 
Utifrån resultatet i delårsrapporten vill vi till kommande 
nämndsammanträde se en åtgärdsplan för hur underskottet ska hanteras. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 
 
Elisabeth Töre (V) instämmer i föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 100  
 
Motion - Kultur för hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/1342 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Remitterar ärendet till Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet för möjlighet att lämna synpunkter före beslut i nämnd 
för folkhälsa och sjukvård. 

Sammanfattning  
Kristina Nero, Bengt-Ove Eriksson, Elisabeth Töre och Mikael Ekvall, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Kultur för hälsa: 

• att en specifik tjänst inrättas för arbetet med ”Kultur för hälsa” 
• att en tjänst inrättas som koordinator mellan berörd vårdverksamhet 

/patienter/deltagare och kulturterapeuter/konstnärliga utövare. 
 
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Motionssvar daterat 2022-05-24 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Motionsunderlag daterat 2022-05-06 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-20 
• Motionsunderlag daterat 2022-04-12 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-02-22 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2021-08-19 
• Motion Kultur för hälsa 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) lyfter förslag om att remittera ärendet till nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för möjlighet att lämna 
synpunkter.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom förslaget att remittera ärendet till nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för möjlighet att lämna 
synpunkter före beslut i nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 101  
 
Samlokalisation Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen Norr 
Diarienummer: RJL 2022/840 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Ställer sig bakom föreslagen ombyggnation avseende plan 5 och 
plan 6 på Rosenlunds vårdcentrum till Barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningen Norr till en maximal kostnad på 
30 300 000 kronor. 

2. Lägger visad bildpresentation vid sammanträdet avseende nyttor och 
konsekvenser med samlokaliseringen som bilaga i den fortsatta 
beslutsprocessen, bilaga 1. 

Sammanfattning  
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna och Jönköping 
består av två specialistmottagningar inom hälso- och sjukvård för barn i 
åldern 0-17 år. Verksamheten har ett primärt upptagningsområde för barn 
inom Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 
  
För att kunna effektivisera krävs en samlokalisering, både gällande att öka 
nyttjandet av personalresurser maximalt, att underlätta bemanning och att 
bibehålla kvalitet och tillgänglighet. 
 
Ärendet har skickats från regionstyrelsens arbetsutskott till nämnd för folkhälsa 
och sjukvård för yttrande. 

Beslutsunderlag 
3. Information vid nämndsammanträdet av Ann Grännö Alm, 

verksamhetschef barn- och ungdomsmottagningen 
4. Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
5. Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2022-04-26 
6. Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
7. Bilaga - planlösning 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att nämnden 
ställer sig bakom föreslagen ombyggnation och lägger visad 
bildpresentation avseende nyttor och konsekvenser med samlokaliseringen 
vid sammanträdet som bilaga i den fortsatta beslutsprocessen, bilaga 1. 

Beslutsgång 
Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 102  
 
Verksamhetsområdenas delårsrapporter nr 1 2022 
Diarienummer: RJL 2022/83 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner delårsrapport 1 2022 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde, med följande medskick. 
 
De uppdrag som lämnas av nämnden skall föras in i 
verksamhetsområdenas delårsrapporter, för att få en uppföljning 
tillbaka till politiken. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Delårsrapport 1 2022 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-31 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
• Vårdcentralerna Bra Liv delårsrapport 1 2022 
• Folktandvården delårsrapport 1 2022 
• Medicinsk vård delårsrapport 1 2022 
• Kirurgisk vård delårsrapport 1 2022 
• Psykiatri, rehabilitering, diagnostik delårsrapport 1 2022 
• Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion delårsrapport 

1 2022 – för information 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 103  
 
Remiss - Hälso- och sjukvårdens beredskap - Struktur 
för ökad förmåga 
Diarienummer: RJL 2022/670 

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 Remiss av Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens 
beredskap – struktur för ökad förmåga.  
 
Region Jönköpings län välkomnar utredningen. Region Jönköpings läns 
bedömning är att om de föreslagna förändringarna träder i kraft kommer 
beredskapsplaneringen att kunna ske mer sammanhängande och tydligare 
innefatta planering inför höjd beredskap och krig ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. Det är positivt om planeringsarbetet i framtiden styrs av hälso- 
och sjukvårdslagen, dock behövs tydliga föreskrifter och 
planeringsförutsättningar tillskapas. De förändringar i begrepp som föreslås 
överensstämmer med internationella begrepp, vilket är en fördel. En viktig 
fråga i  utredningens bedömning är att många av dess föreslagna åtgärder 
inte är kostnadsdrivande vilket Region Jönköpings län uppfattar att de är, 
finansieringsprincipen förutsätts gälla.   
Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Missiv daterat 2022-05-06 
• Förslag till yttrande daterat 2022-05-31 
• Remiss - Hälso- och sjukvårdens beredskap - Struktur för ökad 

förmåga (SOU 2022:6) 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

27



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 104  
 
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 10 miljoner kronor avsätts till primärvården för ökad 
kontinuitet, implementering av patientkontrakt med fast 
läkare och fast vårdkontakt,  

o 9 miljoner kronor avsätts till att säkra rehabiliteringskedjan 
på sjukhus och i hemmet,  

o 9 miljoner kronor avsätts för att stärka vårdkedjan inom 
psykiatrin,   

o 2 miljoner kronor avsätts för inrättandet av lokala 
sjukhusledningar på länets tre akutsjukhus. 

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 2022-05-17 
• Missiv daterat 2022-05-17 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län bifall till 
föreliggande förslag. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) anmäler att ledamöterna för 
Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Thomas Bäuml (M) anmäler att ledamöterna för Moderaterna inte deltar i 
beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 83-105 

Tid: 2022-05-31 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 105  
 
Initiativärende 
Diarienummer: RJL 2022/1224 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Avslår ärendet. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 

Sammanfattning  
Vid nämndens sammanträde den 3 maj väckte Sverigedemokraterna ett 
initiativärende avseende nedkortning av väntetider för utredning inom Barn- 
och Ungdomspsykiatrin. 
 
Nämnden beslutade att ge presidiet i uppdrag att bereda ärendet inför ett 
kommande nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-05-03 
• Initiativärende från Sverigedemokraterna 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden förslår att ärendet avslås i enlighet med presidiets förslag.  
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar att ärendet ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och finner att 
nämnden avslår ärendet. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - kansli, folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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Samlokalisering,

Barn- och ungdomsmedicinska 

mottagningen 

Huskvarna - Jönköping

Bilaga 1



Patientsäkerhet och Arbetsmiljö

Samlokalisering BUMM Norr2

• 1 ”stark” BUMM/läns del

• Tillgänglighet

• Hushålla med resurser

• Engagerat ledarskap

• Miljöpåverkan



Konsekvenser för Sigge 

Samlokalisering BUMM Norr3

• Ökad tillgänglighet

• Ökad patientsäkerhet

• Färre inställda besök

• Ökad kontinuitet till barnläkare och barnsjuksköterskor

• Inga tveksamheter var besöket genomförs

• ”Oförändrat” avstånd till mottagningsbesök

• Ökad möjlighet för sambokadebesök med ex. dietist och fysioterapeut



Konsekvenser för verksamhet och medarbetare

Samlokalisering BUMM Norr
4

• Ökad patientsäkerhet

• Minskad sårbarhet

• Ökad flexibilitet 

• Minskat dubbelarbete

• Vårdenhetschef ”alltid” på plats

• Medarbetares många resor mellan H-v och Jk ersätts med fler besökstider för patienter

• Förbättrad handledning av utbildningstjänster/läkarkandidater

• Ökad resursanvändning

• Ökad möjlighet att rekrytera medarbetare

• Lämnar fantastiska lokaler på BUMM Huskvarna



Varför Rosenlunds vårdcentrum ?

Samlokalisering BUMM Norr

5

• Möjliggör att skilja på infekterade och icke infekterade besök, separerade entréer

• Genererar inte längre avstånd för besökare

• Goda kommunikationsmöjligheter för besökare och medarbetare

• Närhet till primärvårdslab.

• Närhet till apotek

• Regionens egna vårdlokaler

• Lägre hyra

• Samtliga arbetstagarorganisationer  samtycker
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