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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00-16:50  

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) 
Elisabeth Töre (V) 
Gunnel Svensson (M) ers. Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) §§ 4-14 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Frida Aronsson (BA) 
Bengt-Ove Eriksson (V) §§ 5-25  
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Maria Johansson, utvecklingsledare Qulturum § 12 
Jonas Almgren, sektionschef Folkhälsa och sjukvård § 12 
Charlotte Jerkelund, folkhälsoutvecklare § 14 
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård § 15 
Eva-Lena Enell, verksamhetschef medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov § 15 
Ulrika Strånge, verksamhetscontroller § 16 
Darick Wardh, Kommunal 
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 §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00-16:50  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Pernilla Mårtensson (KD) 
 
 
 

 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 §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 4  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas.  
 
Nämnden utser Pernilla Mårtensson (KD) och Olle Moln Teike (SD) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 

4



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 5  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande justeringar. 
 

• Ärende 22. Arbete med uppdraget i budget avseende att säkra 
akutsjukhusen på längre sikt (RJL 2022/115) utgår 

• Övrig fråga från ordföranden gällande uppdrag om intensivvården 
• Övriga frågor från Thomas Bäuml (M) gällande vårdval ögon och 

länsprogram om palliativ vård. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 6  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 7  
 
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 §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
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 §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 9  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för december 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 10  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar och svarar på frågor 
om följande. 
 

• Aktuell information gällande covid-19; antal nya fall, inneliggande 
patienter, provtagning, vaccination och vårdplatser 

• Generellt beläggningsläge på sjukhusen 
• Påbörjat arbete med satsningsområden i framtidens hälso- och 

sjukvård och budget i den mån det är möjligt. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 11  
 
Månadsrapport 
Diarienummer: RJL 2021/133 
 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
månadsrapport för december 2021 samt ekonomisk rapport för helåret 2021. 
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 12  
 
Patientkontrakt 
Maria Johansson, utvecklingsledare Qulturum, och Jonas Almgren, 
sektionschef Folkhälsa och sjukvård, informerar och svarar på frågor om 
pågående och kommande arbeten inom patientkontrakt, invånarmedverkan 
och uppföljning av arbetet inom primärvården framåt. 
 
Nämnden lämnar medskick till det fortsatta arbetet med patientkontrakt och 
lägger informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14.40–14.55. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Återrapportering från andra forum 
Ordföranden informerar om genomfört möte mellan FS presidium och 
patientnämndens presidium den 11 januari. Patientnämndens rapport om 
kommunikation och bemötande i vården överlämnades till nämnden. FS 
presidium ska arbeta med frågan om bemötande kopplat till rapporten under 
våren. 
 
Ordföranden informerar vidare om att regionledningskontoret planerar att 
genomföra en gemensam budgetinformation till samtliga nämnder, både 
ordinarie ledamöter och ersättare, på morgonen den 8 februari kl. 8-10 innan 
regionfullmäktiges sammanträde. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Handlingsplan 2022-23 till Strategin Tillsammans för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025 
Diarienummer: RJL 2020/2857 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godtar Handlingsplan 2022-2023, ”Tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län”. 

Sammanfattning  
Den regionala strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län” antogs av Regionfullmäktige i november 
2015. Strategin sträcker sig fram till och med 2025 och handlingsplanen 
revideras vartannat år. Tre miljoner kronor per år avsätts till genomförande 
av aktiviteterna i handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Charlotte Jerkelund, 

folkhälsoutvecklare 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Missiv daterat 2022-01-04 
• Förslag till Handlingsplan 2022-2023. ”Tillsammans för jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län”, daterad 2021-12-20  
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17 
• Förslag till Handlingsplan 2022-2023. ”Tillsammans för jämlik hälsa 

och ett bra liv i Jönköpings län”, daterad 2021-11-17  
• Strategi 2016-2025. ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län” 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Elisabeth Töre (V) anmäler att Vänsterpartiet ställer sig bakom föreliggande 
förslag till beslut. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till 
föreliggande förslag med följande ändringsyrkande, bilaga 1.  
 
Ordföranden yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga avslår nämnden ändringsyrkandet från 
Sverigedemokraterna.  
 
På ordförandens fråga beslutar nämnden att godta handlingsplanen enligt 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2021/2308 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

1. Ställer sig bakom ombyggnad av plan 5 och 6 i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en maximal kostnad på  
236 000 000 kronor. 

2. Ställer sig bakom inköp av lös utrustning och inredning enligt 
schablon till en maximal kostnad i intervallet 20 000 000 –  
25 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och avser ombyggnad av plan 5 och 6. 

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör 

Medicinsk vård, och Eva-Lena Enell, verksamhetschef 
medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov 

• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2021-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
• Ritning plan 5 och 6 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 

16



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 16  
 
Intern kontrollplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2331 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Fastställer regionövergripande intern kontrollplan för 2022. 

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 2022. 

Beslutsunderlag 
• Information vid sammanträdet av Ulrika Strånge, 

verksamhetscontroller 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Missiv daterat 2021-12-30 
• Intern kontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, kansliavdelningen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 17  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov, chefscontroller, informerar och svarar på frågor om 
följande. 
 

• Antal väntande till första kontakt, operation/åtgärd och återbesök för 
den specialiserade vården i Region Jönköpings län under 2021 
jämfört med 2019  

• Antal väntande till första kontakt, operation/åtgärd och återbesök för 
Kirurgisk vård under 2021 jämfört med 2019  

• Tillgängligheten i primärvården under 2021 jämfört med 2020 och 
2019. 

 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 18  
 
Frågor 
De frågor som ställdes av Elisabeth Töre (V) och Håkan Karlsson Nyborg 
(SD) vid sammanträdet den 14 december 2021 besvaras av hälso- och 
sjukvårdsdirektören. Informationen läggs till handlingarna. 
 
Inga nya frågor ställs vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 19  
 
Remiss - Nationell insamling av registeruppgifter från 
primärvården 
Diarienummer: RJL 2021/2046 

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 Uppföljning av primärvård och omställning till en mer nära vård, 
deluppdrag 1 – nationell insamling av registeruppgifter från primärvården 
(S2019/030056).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Missiv daterat 2021-12-21 
• Förslag till yttrande daterat 2022-01-25 
• Remiss - Uppföljning av primärvård och omställning till en mer nära 

vård, deluppdrag 1 - nationell insamling av registeruppgifter från 
primärvården (S2019/03056) 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 20  
 
Remiss - Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar 
SOU 2021:80 
Diarienummer: RJL 2021/2144 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande yttrande, med nedanstående 
ändringsyrkande, som svar till Socialdepartementet. 

Reservationer 
Ledamöterna för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
betänkande Reglering av privata sjukförsäkringar – ökad kunskap och 
kontroll (SOU 2021:80).  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Missiv daterat 2021-12-21 
• Förslag till yttrande daterat 2022-01-25 
• Remiss - Reglering av privata sjukförsäkringar - ökad kunskap och 

kontroll (SOU 2021:80) 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län bifall till 
föreliggande förslag till yttrande med förändringen att stryka följande 
mening under rubriken 13.3 Finansiering av hälso- och sjukvård, sid. 1:  
 
Däremot anser Region Jönköpings län inte att privata vårdgivare ska 
hindras i att bedriva verksamhet både med avtal mot den offentliga 
sjukvården och privata försäkringslösningar. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till föreliggande förslag till 
yttrande, utan ändringsyrkandet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Elisabeth Töre (V) anmäler att Vänsterpartiet instämmer i Koalitionens 
ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
bifaller föreliggande förslag till yttrande, med Koalitionens 
ändringsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 21  
 
Remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela 
information för en god och nära vård 
Diarienummer: RJL 2021/2270 

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 Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god 
och nära vård (SOU 2021:78).  
 
Region Jönköpings län ser positivt på utbyggnad av kvalitetsregister och 
ökad informationsdelning där det är viktigt att barn och deras familjer möter 
ett system där samverkan och juridik underlättar den komplexitet som 
familjernas vardag innebär. Förslaget att hälsoreformen ska omfatta barn 
och unga 0-20 år skapar frågor för hur det ska matchas med rådande 
åldersindelningar. För att alla barn och vårdnadshavare ska förstå och vara 
medskapande i pågående vård och insatser är det viktigt med tillgång till 
barns e-tjänster och journal samt att uppföljning som syftar till barnens bästa 
beaktas. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Missiv daterat 2021-12-17 
• Förslag till yttrande daterat 2022-01-25 
• Remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för 

en god och nära vård (SOU 2021:78) 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 22  
 
Remiss - Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt 
statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 
Diarienummer: RJL 2021/2260 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

• Ställer sig bakom föreliggande yttrande till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Remiss av 
betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning 
för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Missiv daterad 2022-01-04 
• Förslag till yttrande 2022-01-04 
• Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för 

hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71) 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 23  
 
Arbete med uppdraget i budget avseende lokalt 
ledarskap 
Diarienummer: RJL 2021/2683 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner förslag till lokala sjukhusledningar för Länssjukhuset 
Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus, enligt 
skrivelse daterad 2022-01-19. 

Sammanfattning  
Lokal ledning sjukhus startas under 2022 utifrån framtaget förslag med 
uppdrag att identifiera och hantera sjukhusgemensamma frågor.  

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-01-25 
• Politisk skrivelse daterad 2022-01-19 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03 
• Rapport från steg 1 Power point 2019-06-04 
• Rapport från steg 2 daterad 2020 
• Rapport från steg 3 daterad 2021-10-14 
• Rapport från steg 4 daterad 2021-12-01 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden och Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall till 
Koalitionens förslag till Lokala sjukhusledningar, enligt skrivelse daterad 
2022-01-19. 
 
Elisabeth Töre (V) yrkar för Vänsterpartiet bifall till Koalitionens förslag. 
 
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till Koalitionens förslag. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) anmäler att Sverigedemokraterna ställer sig 
bakom Koalitionens förslag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Inlämnade synpunkter från Sverigedemokraterna gällande samtliga tre 
budgetuppdrag tas med i hanteringen av ärendet Arbete med uppdraget i 
budget avseende att säkra akutsjukhusen på längre sikt (RJL 2022/115) vid 
kommande nämndsammanträde. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 24  
 
Arbete med uppdraget i budget avseende 
länsklinikernas uppdrag 
Diarienummer: RJL 2021/2736 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner riktlinjer för länskliniker, enligt skrivelse daterad  
2022-01-19. 

Sammanfattning  
Riktlinjer för länskliniker har arbetats fram och utgår ifrån fyra områden: 
fast bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen och ansvar 
för den nära vården i alla länsdelar. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-01-25 
• Politisk skrivelse daterad 2022-01-19 
• 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 yrkar bifall till Koalitionens förslag till Riktlinjer för 
länskliniker, enligt skrivelse daterad 2022-01-19.  
 
Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna bifall till Koalitionens förslag. 
 
Elisabeth Töre (V) yrkar för Vänsterpartiet bifall till Koalitionens förslag. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) anmäler att Sverigedemokraterna ställer sig 
bakom Koalitionens förslag. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 4-25 

Tid: 2022-01-25 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 25  
 
Övriga frågor 
Ordföranden lämnar för Koalition för Region Jönköpings län följande 
förslag på uppdrag från nämnden. 
 
Ger regionledningskontoret i uppdrag att:  

• Utreda om antalet vårdplatser inom intensivvården i regionen 
motsvarar länsinvånarnas behov av intensivvård.  

• Att i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom intensivvården arbeta 
med att intensivvården i regionen har ett aktivt 
kompetensförsörjningsarbete avseende attrahera, rekrytera och 
behålla medarbetare långsiktigt.  

Medskick i det fortsatta arbetet är att lyfta frågan kring IVA-kapaciteten i 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 
 
Ledamöterna för Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
ställer sig bakom förslaget. Nämnden godkänner att ge 
regionledningskontoret ovan uppdrag. 
 
Thomas Bäuml (M) ställer följande övriga frågor. 

• Process och hantering av jourtjänstgöring och bemanning inom 
vårdval ögon  

• Framtaget länsprogram gällande palliativ vård för kommunerna, hur 
detta kan integreras i regionens arbete. 

Frågorna ska tas med och hanteras på kommande möte med FS presidium 
den 9 februari.  

Beslutets antal sidor 
1 
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2022-01-25   
 
 

Ändringsyrkande Punkt 13.7 Handlingsplan jämlik hälsa 2022-2023 
 

Handlingsområde 7: Försörjning och sysselsättning (sid. 14) 
Arbetsgivarnas krav på såväl utbildning som erfarenhet ökar, vilket tenderar att 
försvåra för vissa grupper att komma in på, eller återgå till arbetsmarknaden. 
Exempel på grupper är utrikesfödda, personer med låg utbildning, 
långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättning och unga som hoppar 
av skolan i förtid.  
 
Därför måste olika aktörer samverka och samordna insatser för att kunna möta 
individens olika behov. Syftet med handlingsområdet är att fler ska få möjlighet 
och förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och självförsörjning. 
 
Ersätts med: 
 
”Vissa grupper så som utrikesfödda, personer med kort eller låg 
utbildningsbakgrund, långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättning 
och unga som hoppar av skolan i förtid, har olika lång väg in till 
arbetsmarknaden och är i behov av särskilda insatser. 
 
Olika aktörer måste samverka och samordna insatser för att kunna möta 
individens olika behov. Syftet med handlingsområdet är att fler ska få möjlighet 
och förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och självförsörjning.” 
 
Kommentar: 
Självfallet ska vi som region arbeta för att i den mån det är möjligt möta 
individens behov för att skapa en jämlik hälsa och bra plats att leva, vistas och 
bo på. Vi som region bör däremot inte, som i skriften ovanför, uttrycka 
företagens efterfrågan om utbildnings- och kunskapsnivå som eventuella 
försvåranden gentemot särskilda individer. Det är upp till företagen att avgöra 
lägsta nivån för anställning/tjänstgöring, och för den jobbsökande att ha 
relevant utbildning att söka den. 
 
För Sverigedemokraterna i Region Jönköpings Län 
Håkan Nyborg 
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Folkhälsa och sjukvårdsnämnden 
 

Punkt 13. Handlingsplan 2022-2023 Tillsammans för Jämlik hälsa och 
ett bra liv 
 

Medskick. 

 

Handlingsplanen sammanfattar i stort väl detaljerat de olika målsättningarna 
från strategierna och hur vi ska fånga in viktig information för ett gott 
resultatunderlag utifrån regionens vision om jämlik hälsa och bra liv.  
 
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning för jämlik hälsa 
Handlingsområde 4: Forskning och förbättringsarbete. 
Tabell 4. 
Fler pågående förbättringsarbeten och forskningsstudier inom Jönköpings län 
inkluderar för arbetet/studien relevanta jämlikhetsaspekter. 
 
Kommentar: 
Målet bör inte vara att påbörja fler forsknings och studiearbeten, utan snarare 
ha en kvalitativ målinriktning. Det är inte den kvantitativa delen som ger resultat 
utan innehållsrikedomen. Detta kopplas även till kostnadsfrågan.  
 
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet. 
Handlingsområde 6: Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa 
Tabell 6. 
Förbättra barn och ungas år hälsa med 2 procentenheter per år, fram till och 
med 2023. 
 
Kommentar: 
Hur kopplar vi detta mot skola och psykisk ohälsa bland barn och unga? Kan vi 
uppnå ett bättre underlag genom att skapa andra mätpunkter, Ex. skolresultat? 
Bra att sprida befintliga metoder, men vi behöver kanske tänka om och tänka 
nya mätvärden? 
 

För Sverigedemokraterna i Region Jönköpings Län 
Håkan Nyborg 

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM5MzI0MjUmYy0tZG9jdW1lbnQvNmRjZmJkOTktODQ0ZC00MWMzLTg0MGQtYzI5Nzg1YjZjMjk3JmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzM5MzI0MjUmYy0tZG9jdW1lbnQvNmRjZmJkOTktODQ0ZC00MWMzLTg0MGQtYzI5Nzg1YjZjMjk3JmQmMQ==
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	Kommentarer SD Punkt 13. Handlingsplan för en jämlik hälsa Tillsammans för


