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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30-16:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok

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

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)
Tobias Gyllensten (S)
Linda Vestman (S)
Razvan Nichitelea (C)
Angela Hafström (L)
Linus Perlerot (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)
Mona Milton (SD)
Katja Ganekind (SD)

Övriga Lars Wallström, controller Ekonomi § 36
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30-16:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Justering

Sekreterare

Ordförande

Nathalie Bijelic Eriksson

Justerare

Rachel De Basso

Peter Iveroth (KD)

Elisabeth Töre (V)

Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 24

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Peter Iveroth (KD) och Elisabeth Töre (V) att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet.  

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 25

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande 
tillägg:

Övriga fråga från Elisabeth Töre (V) gällande nämndens sammanträdestider.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 26

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1

6



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 27

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2020/6

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 28

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2020/3

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna.

Diskussion förs kring personuppgiftsincidenter, flera ledamöter önskar mer 
information om detta. Presidiet får i uppdrag att hantera frågan och 
återkomma till nämnden.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 29

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för januari 2020 
anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 30

Kurser och konferenser
Presidiet har beslutat om deltagande vid följande konferenser:

 Utvecklingskraft 2020 den 26-27 maj i Jönköping
- Samtliga ledamöter ges möjlighet att delta. Vid förhinder får 
ersättare ta ordinaries plats.

Anmälan sker via nämndsekreteraren.

Rapport från konferensen Nationella cancerstrategin 10 år den 3 februari i 
Stockholm från Thomas Bäuml (M) läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 31

Aktuell information
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar och svarar på frågor om

 Coronavirusets spridning och länets beredskap
 AT-läkare som arbetar jourtid vid länets sjukhus
 Genomförd invigning för nya operations- och intensivvårdskliniken 

på Värnamo sjukhus
 Påbörjad inflyttning i hus D1, invigning 30 mars
 Fortsatta processen gällande verksamheter till hus D1/D2 på 

Ryhovsområdet samt uppfattade medskick om förbättringsåtgärder i 
riskanalysprocessen.

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 32

Månadsrapport
Diarienummer: RJL 2019/175

Chefscontrollern informerar om månadsrapport för december 2019 samt 
svarar på frågor. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1

12



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 33

Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

Information om Mental Health First Aid (MHFA) och kostnadsexempel för 
genomförande av detta samt befintlig utbildning på området inom Region 
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till 
presidiet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 34

Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

Information om nuläget för den geriatriska verksamheten i Region 
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till 
presidiet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 35

Frågor
De frågor som ställdes av Bengt-Ove Eriksson (V), i fråga om avsatta 
medel, och Thomas Bäuml (M) vid föregående sammanträde besvaras av 
hälso- och sjukvårdsdirektören.

De två återstående frågorna som ställdes av Bengt-Ove Eriksson (V) vid 
sammanträdet den 21 januari kommer att besvaras vid kommande 
sammanträde under våren.

Beslutets antal sidor
1

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:50 och återupptas kl. 15:10.
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 36

Uppföljning - Intern kontroll 2019
Diarienummer: RJL 2018/3253

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

1. Godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2019.
2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att jobba med de 

åtgärdsförslag som berör FS-verksamhetsområde som presenteras i 
rapporten.

Sammanfattning 
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultaten av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan 
som nämnden beslutat för 2019. Rapporten redovisar resultaten av 
kontrollmomenten samt förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Lars Wallström, controller
 Missiv daterat 2020-02-10
 Uppföljning av intern kontrollplan 2019, rapport
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Koalition i Region Jönköpings 
län att följande läggs till i beslutssatsen;

Ger regionledningskontoret i uppdrag att jobba med de åtgärdsförslag som 
berör FS-verksamhetsområde som presenteras i rapporten

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Ekonomi

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 37

Återrapportering från andra forum
Ingen återrapportering ges vid dagens sammanträde.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 38

Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste 
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar 
sig till förmån för motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Omskärelse av 
minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:

 att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att 
erbjuda omskärelse av minderåriga barn

 att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt 
till sin egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation 
med staten för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga 
medicinska skäl föreligger.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet avvaktade med beslut till nämndsammanträdet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Motionsunderlag daterat 2020-01-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! 

Min kropp!
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samtliga ledamöter för Moderaterna avstår från att delta i beslutet.

Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.

Helena Elmqvist (SD) instämmer för Sverigedemokraterna i Elisabeth Töres 
yrkande.

Jimmy Ekström (L) yrkar för Koalition för Region Jönköpings län avslag på 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Jimmy Ekströms (L) yrkande om avslag på 
motionen.

Votering begärs där Jimmy Ekströms (L) yrkande av avslag på motionen 
(JA) ställs mot Elisabeth Töres (V) yrkande om bifall till motionen (NEJ).

JA röstar följande ledamöter:
Erik Wågman (S), Eva Eliasson (S), Emma Evaldsson (KD), Peter Iveroth 
(KD), Helena Stålhammar (C), Linda Gerdin (BA), Jimmy Ekström (L), 
Sibylla Jämting (MP), Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Rachel De 
Basso (S).

NEJ röstar följande ledamöter:
Helena Elmqvist (SD), Anita Winberg (SD) och Elisabeth Töre (V).

Avstår från att rösta gör följande ledamöter:
Lisbeth Andersson (M) och Thomas Bäuml (M).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10 JA-röster mot 3 NEJ-röster bifallit Jimmy 
Ekströms (L) yrkande om att föreslå regionfullmäktige avslå motionen. 
2 ledamöter avstod från att rösta.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 39

Granskning av avvikelsehanteringen
Diarienummer: RJL 2019/2534

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport, med nedan justeringar, samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sid 1, rubrik Sammanfattning, följande text justeras:
en hel del styrks och ersätts av några
, och följande text läggs till i sista stycket:
Regionen vill även lyfta att det är av vikt att rutiner, riktlinjer och 
policies ska vara daterade och det ska framgå för vilken verksamhet 
de gäller och när de ska revideras. Vidare är det av vikt att 
verksamheterna redovisa uppföljning av alla åtgärder som beslutas 
om efter hantering av avvikelse.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den 
granskning som regionrevisionen har genomfört av avvikelsehanteringen. 

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 
och sjukvård till viss del säkerställer en ändamålsenlig process för 
avvikelsehantering. Det finns rutiner och riktlinjer för 
avvikelsehanteringsprocessen men dessa saknar hänvisningar till regionens 
mål att minska antalet vårdskador.  

Region Jönköpings län anser att rapporten innehåller en hel del fel och 
missuppfattningar som delvis kan bidra till felaktiga slutsatser. Samtidigt ser 
vi att avvikelsehanteringssystemet ständigt behöver förbättras och att 
revisorernas rekommendationer till stor del är relevanta. Region Jönköpings 
län har för avsikt att fortsätta förbättringsarbetet inom dessa områden.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

 Regionrevisionens missiv avseende granskning av 
avvikelsehanteringen daterat 2019-10-23

 Revisionsrapport från pwc: Avvikelsehantering 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting (MP) yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att 
följande justeringar görs i svaret till regionrevisionen 

Sid 1, rubrik Sammanfattning, följande text justeras:
en hel del styrks och ersätts av några
, och följande text läggs till i sista stycket:
Regionen vill även lyfta att det är av vikt att rutiner, riktlinjer och policies 
ska vara daterade och det ska framgå för vilken verksamhet de gäller och 
när de ska revideras. Vidare är det av vikt att verksamheterna redovisa 
uppföljning av alla åtgärder som beslutas om efter hantering av avvikelse.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 40

Granskning av patientens rätt
Diarienummer: RJL 2019/2948

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 som följd av den 
granskning som regionrevisionen genomfört av patientens rätt. 

Regionrevisorernas bedömning är att regionstyrelsens och nämnden för 
folkhälsa och sjukvårds styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa 
efterlevnad av patientlagen inte är helt tillräcklig. 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med att förtydliga och klargöra vad 
som gäller för patienterna och i förflyttningen mot den nära vården är 
arbetet med fast vårdkontakt och patientkontrakt viktiga delar. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av patienten rätt 

daterat 2019-11-25
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av patientens rätt

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 41

Remiss - Handlingsplan för samverkan barn och unga 
2020-2023 i Jönköpings kommun
Diarienummer: RJL 2019/2884

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län berörs av flera delar av handlingsplanen. 
Handlingsplanen pekar på relevanta arbeten där en samverkan mellan 
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun är viktig och ett fortsatt 
utvecklingsarbete behövs. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Missiv daterat 2020-01-31
 Förslag till yttrande daterat 2020-02-26
 Remiss – Samverkan fysisk, psykisk och social hälsa – barn och 

unga i Jönköpings kommun, handlingsplan 2020-2023 från 
Jönköpings kommun

Beslutet skickas till
Jönköpings kommun

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 42

Rekonstruktionsverktyg till PACS
Diarienummer: RJL 2019/2849

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen

 Godkänna investering i rekonstruktionsverktyg till PACS till en 
maximal kostnad på 2 000 000 kronor.

Sammanfattning 
Investeringen avser en bildbearbetningsmodul som är integrerad i det nya 
produktionssystemet som finns på röntgen. Modulen behöver anskaffas för 
att få bättre stabilitet och ökad funktionalitet jämfört med nuvarande 
lösning.

Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från 
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 43

Utrustning till multilab 5 Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3086

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionstyrelsen

 Godkänna investering i utrustning till multilabb 5 på Länssjukhuset 
Ryhov till en maximal kostnad på 6 500 000 kronor.

Sammanfattning 
Nuvarande labb 5 är färdigavskrivet år 2019. En större länsupphandling har 
gjorts under 2019 för möjlighet till utbyte av tre genomlysningslabb under 
en tre-årsperiod. Utrustningen är upphandlad och installerad i Värnamo 
under 2019. På Höglandssjukhuset i Eksjö är installation planerad till 2021. 

Ärendet har översänts till nämnd för folkhälsa och sjukvård från 
regionstyrelsens arbetsutskott för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1

25



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 44

Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin
Diarienummer: RJL 2020/52

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner överenskommelsen om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin i 
enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Sveriges Kommuner och Regioner 
rekommenderats att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-27
 Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioners styrelse - 

Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020 daterad 2019-12-13

Beslutet skickas till
Sveriges Kommuner och Regioner

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 45

Verksamhetsberättelser 2019
Diarienummer: RJL 2019/179

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner verksamhetsberättelse för 2019 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning 
I januari 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2019 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
 Verksamhetsberättelse 2019 Vårdcentralerna Bra Liv
 Verksamhetsberättelse 2019 Folktandvården
 Verksamhetsberättelse 2019 Medicinsk vård
 Verksamhetsberättelse 2019 Kirurgisk vård
 Verksamhetsberättelse 2019 Psykiatri, rehabilitering, diagnostik
 Verksamhetsberättelse 2019 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion – för information
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Ekonomi

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 46

Övriga frågor
Elisabeth Töre (V) lyfter frågan om sammanträdestider för nämnden. En 
reflektion är att tiden är snålt tilltagen då nämnden har mycket att gå igenom 
under sammanträdena. Detta kan uppfattas stressande och det kan vara svårt 
för oppositionen att hinna sätta sig in i given information och reflektera. Ett 
önskemål är att nämnden provar på samma upplägg som övriga nämnder 
har; att sammanträdena börjar på förmiddagen, ajourneras för lunch och 
gruppmöten och återupptas på eftermiddagen. 

Presidiet får i uppdrag att hantera frågan genom att se över för- och 
nackdelar med olika sammanträdesupplägg och därefter återkomma till 
nämnden. Samtliga partier har möjlighet att göra skriftliga medskick till 
detta arbete via nämndsekreteraren.

Beslutets antal sidor
1
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