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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00-16:15 

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

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) 
Per Danielsson (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Angela Hafström (L) ers. Jimmy Ekström (L) 
Agneta Fransson (MP) ers. Märit Strindberg (MP) 
Ann-Kristin Göransson (S) ers. Elisabeth Töre (V) §§ 136-143 
Bengt-Ove Eriksson (V) ers. Elisabeth Töre (V) §§ 144-156 
Lisbeth Andersson (M)  
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) §§ 144-156 
Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Anna Centerhed, klinisk apotekare § 145 
Malin Bengnér, smittskyddsläkare § 147 
Thomas Johansson, verksamhetschef ambulanssjukvården § 150 
Wilhelm Alstermark, verksamhetsstrateg Medicinsk vård § 150 
Charlotte Jerkelund, folkhälsoutvecklare § 151 
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet §§ 147-156 
Rumi Uygul, Vision 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00-16:15 

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Linda Gerdin (BA) 
 
 
 

 Håkan Karlsson Nyborg (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 §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 136  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Linda Gerdin (BA) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 137  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 138  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 139  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2022/5 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) önskar få en fördjupad information i fråga om 
ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg som anmäls till dagens 
sammanträde. Ett underlag ska tas fram till kommande nämndsammanträde 
den 11 oktober. 
 
Sammanställningen av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 140  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2022/6 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 141  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för juni och juli 2022 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 142  
 
Kurser och konferenser 
Presidiet har beslutat om deltagande vid nedan konferenser. 
 

• Regionträff - Vägar till social hållbarhet den 27 oktober i 
Stockholm/digitalt 
- En ledamot från ledningen och en ledamot från oppositionen ges 
möjlighet att delta. 

 
• Hållbarhetsdag 2022 den 10 november i Jönköpings län/digitalt 

- Avstå från deltagande. 
 

• Konferens om Regional utveckling (RUS-dagen) den 15 november i 
Jönköping 
- Avstå från deltagande. 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

10



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 143  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande: 
 

• uppstart i verksamheterna efter sommaren där uppföljning av 
sommaren är påbörjad 

• covid-19 i fråga om inneliggande patienter och vaccination 
• resultat från hälso- och sjukvårdsbarometer 2022. 

 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 144  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 
Diarienummer: RJL 2022/80 
 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport för juli 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 145  
 
Gemensam Läkemedelsstrategi i Sydöstra 
sjukvårdsregionen 
Anna Centerhed, klinisk apotekare, informerar om bakgrund till och 
pågående process med en gemensam Läkemedelsstrategi för Sydöstra 
sjukvårdsregionen. Strategin ska enligt tidplan fastställas i 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) den  
30 september.  
 
Efter beslut i SVN ska strategin skickas för kännedom till nämndens 
ledamöter och ersättare. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 146  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
följande: 
 

• tillgänglighet Region Jönköpings län jämfört med riket vid juli 2022  
• tillgänglighet primärvård per månad 2019-2022  
• antal väntande avseende första kontakt/besök och operation/åtgärd för 

Kirurgisk vård per månad 2019-2022.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 147  
 
Smittskydd och vårdhygien 
Malin Bengnér, smittskyddsläkare, informerar och svarar på frågor om 
följande: 
 

• fortsatta åtgärder med anledning av covid-19-pandemin 
• pågående arbeten hos sektionen Smittskydd vårdhygien, bl.a. i fråga 

om smittskydd i primärvården, hygien i förskolan och 
antibiotikaronder 

• pneumokockvaccination som nationellt vaccinationsprogram och 
rekommendation gällande vaccination mot kikhosta till gravida. 

 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 14.30 och återupptas kl. 14.50. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 148  
 
Frågor 
Vid dagens sammanträde ställs följande frågor.  
 
Frågor från Lisbeth Andersson (M): 
Flera invånare har hört av sig med klagomål gällande Gislaveds vårdcentral. 
När invånare ringer Gislaveds vårdcentral har de under en längre tid fått svaret 
av en telefon röst som säger… 
” Vår kö är fylld för dagen var vänlig ring nästkommande vardag” 
På redovisningarna på nämnden har jag noterat att tillgängligheten på våra 
vårdcentraler samma dag  är nästan 100%! 
Frågor , Vad är god tillgänglighet och vilken åtgärd behövs för att invånaren 
når sin vårdcentral samma dag? 
 
Frågor från Bengt-Ove Eriksson (V): 
På ett möte med Logopedförbundet nyligen, där Vänsterpartiet och andra 
partier medverkade, framkom att logopedernas arbetssituation och 
samordningen av deras insatser, vad gäller barn och unga, uppvisar åtskilliga 
brister. Detta har enligt Logopedförbundet diskuterats en längre tid inom 
Strategigrupp Barn och unga med målet att uppnå en överenskommelse om 
förbättrad samverkan. Dock har processen stoppat upp då det konstaterats att 
”resurserna är otillräckliga.” Vi tycker det är rimligt att detta lyfts till politisk 
nivå.  
 
Fråga: Hur arbetar Strategigrupp Barn-och unga med att förbättra 
samordningen av insatser med logoped för barn och unga? Har det 
framkommit att nuvarande problem beror på resursbrist och avser 
strategigruppen att lyfta detta till politisk nivå? 
 
Vänsterpartiet har kontaktats av personal inom psykiatrin angående väntetiden 
för utprovning av mediciner för personer som fått ADHD-diagnos, såväl barn 
som vuxna. 
Enligt de uppgifter vi fått är väntetiden mycket lång, för vuxna 1-1,5 år. I 
angränsande län som Halland är väntetiden bara någon månad. Även 
diagnosticerade barn får vänta mycket länge på att få sin medicin utprovad.  
 
Fråga: Varför är väntetiden så lång för att för att få den medicin man bedömts 
vara i behov av? 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Frågor från Håkan Karlsson Nyborg (SD): 
Sedan en längre tid tillbaka står det klart att det finns ett stort behov av den 
psykiatriska vården inom regionens verksamheter.  
En stadigvarande ökning till ett första möte, utredning samt behandling har de 
senaste 2 åren kommit att nå nya höjder och tidigare frågor har lyfts av flertalet 
partier samt har insatser gjorts av FS nämndens sida för att komma tillrätta med 
den negativa utvecklingen, utan att bättring av situationen återspeglats i 
rapporterna. 
Under en 3-års period kan vi konstatera nära en fördubbling av antalet väntande 
till ett första besök, 35% fler till utredning och nästan 16 ggr så många till 
behandling, än vad vi såg i juli månad 2019. 
 
För att bättre kunna förstå gällande situation önskar vi lyfta följande frågor. 

• Vilket antal patienter kan summeras under perioden 2019-01-01 till 
2022-08-31 som anses vara färdigbehandlade? Med färdigbehandlad 
åsyftas patient som har haft sitt första möte, genomgått utredning samt 
genomfört, alternativt, genomför sin behandling (inkluderat 
återkommande behandling). 

• Hur ser statistiken ut för de återbesök som genomförs? Är det främst i 
anslutning till receptförnyelse, fortsatta behandlingsformer eller annan 
förekomst som genererar ett återbesök? 

 
Frågorna behandlas under kommande presidiesammanträde den 20 september. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
2 
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Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 149  
 
Återrapportering från andra forum 
Eva Eliasson (S) informerar om planering för nytt dialogmöte med 
patientföreningar den 17 november i Jönköping. Nämndens ledamöter och 
ersättare uppmanas att boka in detta datum. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 150  
 
Ambulans och akuten, Länssjukhuset Ryhov 
Thomas Johansson, verksamhetschef ambulanssjukvården, informerar och 
svarar på frågor om ambulansverksamheten i länet i fråga om 
måluppfyllelse avseende prio-1 tiderna, pågående förbättringsprojekt, 
utbildningar och beviljade ledigheter samt ger en sammanfattning av 
sommaren 2022. 
 
Wilhelm Alstermark, verksamhetsstrateg Medicinsk vård, informerar och 
svarar på frågor om pågående arbete enligt framarbetad handlingsplan för 
akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov. 
 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna samt ger följande 
medskick. 
 
Nämnden önskar återrapportering av det tidigare givna uppdraget 2021 till 
Ambulansverksamheten till nämndsmötet i december, samt att det till det 
mötet även sker en uppföljning av hur Akutmottagningen på Länssjukhuset 
Ryhov arbetar med sin handlingsplan och ökar sin bemanning. Detta för att 
säkerställa att fastställda politiska mål uppnås. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 151  
 
Förändrad organisation och fullt huvudmannaskap för 
ungdomsmottagningarna på Höglandet 
Diarienummer: RJL 2022/1412 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård godkänner 

1. En övergång från delat huvudmannaskap mellan region/kommun, till 
att Region Jönköpings län står som ensam huvudman för samtliga 
ungdomsmottagningar på Höglandet. Detta uppnås genom tjänsteköp 
av psykosocial personal, anställd i kommunerna.  

2. Att en kompletterande länsdelsmottagning inrättas på Nässjö 
vårdcentrum med 0,40 tjänst barnmorska och 0,80 tjänst kurator, 
samt upp till 0,20 tjänst psykolog och 4 h läkartid per månad.  

3. Region Jönköpings läns ambition är att det ska finnas en 
ungdomsmottagning i varje kommun. Det är viktigt att satsningen 
följs upp för att säkerställa att den kommer ungdomarna i länsdelen 
till del.  

4. Denna satsning genomförs 2023 i projektform, därefter reserveras 
utrymme i budget om 760 000 kr per år för 2024 och framåt. 

Sammanfattning  
En länsdelsmottagning och där Region Jönköpings län är huvudman för 
samtliga mottagningar på Höglandet, möjliggör tillgång till personal med 
sexologisk och andrologisk kompetens för ungdomar i länsdelen, samt 
tillgång till ungdomsmottagning under hela året.  
 
Rättssäkerheten för ungdomarna skulle öka med Region Jönköpings län som 
huvudman, genom hälso- och sjukvårdslagens dokumentationskrav.  
Utgångspunkten för de lokala mottagningarna är att de bedrivs utifrån 
nuvarande bemanning. 

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Charlotte Jerkelund, 

folkhälsoutvecklare 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25 
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Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län bifall till 
presidiets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kvinnokliniken Höglandsjukhuset 
Socialförvaltningen Sävsjö 
Socialförvaltningen Vetlanda 
Socialförvaltningen Aneby 
Socialförvaltningen Tranås 
Socialförvaltningen Eksjö 

Beslutets antal sidor 
2 
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Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 152  
 
Bilaga till budget 2023 - Regelbok ögonsjukvård inom 
vårdval i Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/75 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Överlämnar nytt förslag till regelbok för ögonsjukvård inom vårdval 
i Region Jönköpings län 2023 till regionstyrelsen, speciellt med 
förändring avseende jour och ST-utbildning. 

Sammanfattning  
Ny regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län är 
framtagen för 2023 och ersätter den beslutade förlängningen av 2022 års 
Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
• Reviderat missiv daterat 2022-08-30 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Missiv daterat 2022-08-16 
• Regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 

2023 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-01 
• Tidigare förslag till regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i 

Region Jönköpings län 2023, upprättat 2022-06-29 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Thomas Bäuml (M) lämnar för Moderaterna följande protokollsanteckning. 
 
Moderaterna stödjer det reviderade förslaget till regelbok för vårdval ögon. 
 
Nuvarande avtal för aktörerna inom vårdval ögon är uppsagda och löper ut 
31 dec 2022. Vi uppmanar vårdvalsenheten att vara så transparent som 
möjligt gentemot aktörerna kring förändringarna i regelboken och inför den 
fortsatta beslutsprocessen inom Region Jönköpings Län. Allt för att minska 
osäkerheten för aktörerna och deras anställda.  
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Det är olyckligt att avtalsperioden sammanfaller med mandatperioden vilket 
nuvarande situation visar. Moderaterna rekommenderar därför att nästa 
avtalsperiod löper över mandatperiodens slut med ex 1 år för att minimera 
osäkerhet hos aktörer och medarbetare, allt för att skapa en så god 
ögonvård som möjligt för våra invånare. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) anmäler att Sverigedemokraterna ställer sig 
bakom protokollsanteckningen från Moderaterna. 
 
Bengt-Ove Eriksson (V) avstår från att delta i beslutet. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 153  
 
Granskning av styrning och kontroll av regionens 
folkhälsoarbete 
Diarienummer: RJL 2022/556 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
• Regionrevisorernas missiv avseende granskning av styrning och 

kontroll av regionens folkhälsoarbete 
• Revisionsrapport från PWC: Styrning och kontroll av regionens 

folkhälsoarbete 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 154  
 
Granskning av regionens arbete med att förstärka 
vårdhygienens arbete inom primärvården 
Diarienummer: RJL 2022/949 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom 
primärvården.  
 
Region Jönköpings län har tillfört medel för att anställa en smittskydds-
sjuksköterska med fokus på primärvård. Uppföljningen sker enligt 
Regelboken för vårdval i primärvården och i verksamhetsuppföljningar 
månadsvis i Stratsys.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
• Regionrevisonens missiv avseende granskning av regionens arbete 

med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården daterad 
2022-04-06 

• Revisionsrapport från PWC: Regionens arbete med att förstärka 
vårdhygiens arbete inom primärvården  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
Region Jönköpings läns revisorer 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 155  
 
Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för  döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet SOU 2022:11 
Diarienummer: RJL 2022/1272 

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 
slutbetänkande, Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 
för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet SOU 2022:11. 
 
Region Jönköpings län ställer sig övervägande positiv till utredningens 
förslag om ny lag och en handlingsplan för långsiktig utveckling av 
tolktjänsten. Utredningen lyfter fram och belyser de svårigheter som finns 
idag inom tolktjänsten samt åtgärder för att skapa en mer sammanhållen och 
tydlig struktur. Region Jönköpings län ser att de nationella satsningar som 
föreslås kan leda till en mer samordnad och effektiv utveckling av 
tolktjänsten. 
 
Länsrådet för funktionsnedsättningar har genom ansvarig utredare lämnat 
synpunkter under handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Missiv daterat 2022-08-12 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 
• Remiss Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten 

för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet SOU 2022:11 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 136-156 

Tid: 2022-09-06 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 156  
 
Sammanträdesplan FS 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1458 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Fastställer sammanträdesplan för 2023 för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård enligt följande: 
24/1, 21-22/2, 28/3, 2/5, 30/5, 20/6, 5/9, 10/10, 14/11 samt 13/12. 

 
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium enligt 
följande: 10/1, 8/2, 14/3, 19/4, 16/5, 8/6, 22/8, 27/9, 31/10 samt 
29/11. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2023 har tagits fram för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård och dess presidium.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
• Sammanträdesplan 2023 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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