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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00-16:05

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)
Maria Sandberg (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD) §§ 69-83
Razvan Nichitelea (C) ers. Pernilla Mårtensson (KD) §§ 84-88
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V) ers. Elisabeth Töre (V) §§ 69-75, 77-87 deltar 
via länk/telefon
Ann-Kristin Göransson (S) ers. Elisabeth Töre (V) § 76
Lisbeth Andersson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Mona Milton (SD) ers. Anita Winberg (SD)

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) §§ 69-74, 77-20
Martin Malmerfors (BA) §§ 69-87 deltar via länk/telefon
Tobias Gyllensten (S)
Razvan Nichitelea (C) §§ 75-83
Gunnel Svensson (M) §§ 77-87 deltar via telefon

Övriga Josephine Garpsäter, Naturvetarna §§ 69-75, 80-87 deltar via 
länk/telefon
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 69-87
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg §§ 69-87
Kristina Bertov, chefscontroller §§ 69-87
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00-16:05

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Justering

Sekreterare

Ordförande

Nathalie Bijelic Eriksson

Justerare

Rachel De Basso (S)

Sibylla Jämting (MP)

Lisbeth Andersson (M)

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 §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 69

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Sibylla Jämting (MP) och Lisbeth Andersson (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 70

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

Övrig fråga från Thomas Bäuml (M) gällande beslut om inflyttning av 
verksamheter till hus D1/D2 på Länssjukhuset Ryhov.

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 71

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 72

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 §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 73

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2020/3

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 74

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

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 75

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

 Pågående arbete med covid-19 inom Region Jönköpings län; bland 
annat i fråga om aktuell statistik, särskilda infektionsmottagningar 
primärvård, förebyggande arbete och tillgång på skyddsutrustning

 Inlämnad ansökan om tandläkarutbildning vid Jönköpings 
University och samverkan med Linköpings Universitet.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 76

Månadsrapport
Diarienummer: RJL 2020/82

Chefscontrollern ger en återkoppling på nämndens uppdrag vid 
sammanträdet den 17 mars om att återkomma med en analys av de 
redovisade budgetunderskotten för flertalet verksamhetsområden, främst 
avseende det ökade antalet årsarbetare. Chefscontrollern informerar även 
om månadsrapport för mars 2020 och svarar på frågor. Informationen läggs 
till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 14:30 och återupptas kl. 14:50.
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 77

Budgetdirektiv - Budget 2021 med flerårsplan
Ordföranden informerar om justerad budgetprocess för nämnderna, utifrån 
överenskommelse med samtliga gruppledare/partiföreträdare vid 
överläggningar den 7 april. På grund av den pågående coronapandemin kan 
budgetprocessen inte genomföras som planerat, nämndernas budgetarbete 
skjuts fram till hösten 2020 för att pågå parallellt med budgetberedningens 
arbete. Formellt beslut fattas vid regionstyrelsens sammanträde den 12 maj. 
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 78

Sammanträdestider för nämnden
Presidiet fick vid nämndens sammanträde den 26 februari i uppdrag att se 
över för- och nackdelar med olika sammanträdesupplägg och därefter 
återkomma till nämnden. Samtliga partier har haft möjlighet att göra 
skriftliga medskick till detta arbete. 

Ordföranden informerar om presidiets behandling av frågan om 
sammanträdestider för nämnden. Majoriteten av nämndens ledamöter anser 
att nuvarande upplägg med sammanträde från kl. 13:00 fungerar bra, detta 
upplägg kommer därför att behållas. 

Det finns önskemål om att hitta former för att tydliggöra inkomna yrkanden 
inför sammanträdena. Nämnden för en diskussion kring detta och lyfter 
möjligheten för partierna att skicka in yrkanden inför övriga partiers 
gruppmöten för att tydliggöra inkomna yrkanden. Även möjligheten för 
gruppledare att sprida vidare det som lyfts i presidiet till sina respektive 
ledamöter i nämnden lyfts som ett sätt att förbättra möjligheten till inspel 
från partier som inte är representerade i presidiet inför sammanträdena.

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 79

Frågor
Återstående två frågor som ställdes av Bengt-Ove Eriksson (V) vid
sammanträdet den 21 januari och den fråga som ställdes av Thomas Bäuml 
(M) vid föregående sammanträde besvaras av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor av Thomas Bäuml (M):

I Smålands-Tidningen den 14 april fanns en artikel om en äldre kvinna, 78 
år från Aneby, som insjuknade i Avesta i samband med att hon besökte sin 
sambo. Togs in på sjukhuset där. Efter 5 dagar, efter samtal mellan Region 
Dalarna och Region Jönköping, flyttades hon via ambulans och 
ambulansflyg till Höglandssjukhuset för hon är skriven i länet. Flyget gick 
från Borlänge med stopp på Arlanda och Ängelholm före slutlandning på 
Jönköping Airport. Kvinnan upplevde resan som ansträngande. Hanteringen 
leder till några frågor;

 Hur ser regelverket/överenskommelser ut avseende när man hamnat 
i sjukvården (sjukhus) i annan region vad gäller hur länge man ska 
vårdas där alternativt skickas till sin hemregion?

 Hur hanteras dessa frågor i praktiken? Dvs. följer vi regelverket 
strikt eller lagar man efter läge/situationsanpassat?

Ovan frågor från Thomas Bäuml (M), och de frågor som ställdes vid 
föregående sammanträde av Elisabeth Töre (V) och Bengt-Ove Eriksson (V) 
gällande stängning av psykosavdelning G vid Länssjukhuset Ryhov, 
besvaras vid ett kommande nämndsammanträde under våren.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 80

Återrapportering från andra forum
Ordföranden återrapporterar från sammanträde med Samverkansnämnden 
för Sydöstra sjukvårdsregionen den 19 mars. Vid sammanträdet gavs 
information om pågående arbete inom fokusområdena Digitalisering, 
Hälsofrämjande arbete och Kunskapsstyrning samt planering inför Vård i 
rörelse 2020 i Linköping den 25 september. Informationen läggs till 
handlingarna.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 81

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

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen. Region Jönköpings län arbetar aktivt med 
suicidprevention och erbjuder utbildning i området enligt uppdrag 
från regeringen och myndigheter samt samarbetar med andra aktörer. 
Avslaget baseras på att motionären fokuserar på en specifik 
utbildning.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till 
psykisk hälsa att:

 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i 
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall 
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att följande 
tillägg görs i beslutssatsen:
Region Jönköpings län arbetar aktivt med suicidprevention och erbjuder 
utbildning i området enligt uppdrag från regeringen och myndigheter samt 
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

samarbetar med andra aktörer. Avslaget baseras på att motionären 
fokuserar på en specifik utbildning.

Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att motionen ska anses besvarad.

I Thomas Bäumls (M) yrkande instämmer Helena Elmqvist (SD) och Mona 
Milton (SD).

Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras. 
Eftersom arbetssättet i motionssvaret egentligen inte står i motsättning mot 
att också arbeta med Första hjälpen för psykisk hälsa så anser Vänsterpartiet 
att motionssvaret måste kompletteras. En mer tydlig motivering till avslag 
behövs i den mån förslag till beslut skall vara avslag. 

Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar i andra hand bifall till motionen.

Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå motionen, med det av 
ordföranden föreslagna tillägget i beslutssatsen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 82

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

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för motionen.

Sammanfattning 
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:

 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region 
Jönköpings län.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-08
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen 
avslås i enlighet med presidiets förslag. 

Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att motionen ska 
bifallas. 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2

19



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 83

Granskning av budget- och planeringsprocessen
Diarienummer: RJL 2020/244

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

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

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av budget- och 
planeringsprocessen och ger några rekommendationer med anledning av 
denna.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-17
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av budget och 

planeringsprocessen 2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av budget och 

planeringsprocessen 

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 84

Granskning av regionens arbete med att förebygga, 
förhindra och hantera hot och våld mot anställda
Diarienummer: RJL 2020/245

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen, med följande tillägg på sid. 2, rubrik 
Beslutsunderlag:

 Regionens riktlinjer att handlägga hot och våld mot 
anställda (Se dokument Riktlinje för bemötande i riskfyllda 
situationer i arbetsmiljön).

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av regionens arbete med att 
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställd och lämnar ett 
antal rekommendationer med anledning av denna.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av regionens 

arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot 
anställda 
2020-01-16

 Revisionsrapport från pwc: Granskning av regionens arbete med att 
förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Peter Iveroth (KD) yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att 
följande tillägg görs i svaret till regionrevisionen:

Sid. 2, rubrik Beslutsunderlag:
 Regionens riktlinjer att handlägga hot och våld mot anställda (Se 

dokument Riktlinje för bemötande i riskfyllda situationer i 
arbetsmiljön).
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Tillägget godkänns av nämnden.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

Beslutets antal sidor
2
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Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 85

Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård
Diarienummer: RJL 2020/246

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 tillgänglighet inom specialiserad vård.

En resurs är tillsatt som har ansvar för att genomföra både fördjupade och 
övergripande analyser av tillgängligheten. Det kommer att underlätta för 
verksamheter och ledningar att ge förslag på och genomföra åtgärder för att 
förbättra vårdgarantin inom de områden där målen ännu inte nås. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av tillgänglighet 

inom specialiserad vård daterad 2020-01-16
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av tillgänglighet inom 

specialiserad vård.

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer

Beslutets antal sidor
1
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§ 86

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering
Diarienummer: RJL 2020/329

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 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering 
(SOU 2020:6).

Region Jönköpings län stödjer förslagen i delbetänkandet, men vill även 
förstärka delar av förslagen kring exempelvis korrekt bedömning av normalt 
förekommande arbete, tillgängligt arbete och krav på arbetsträning. Region 
Jönköpings län anser också att sjukersättningens regelverk bör ses över. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Missiv daterat 2020-03-06
 Förslag till yttrande daterat 2020-04-21
 Remiss - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 

rehabilitering (SOU 2020:6).

Beslutet skickas till
Socialdepartementet

Beslutets antal sidor
1

24



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 87

Övriga frågor
Martin Nedergaard-Hansen (BA) informerar kortfattat om vårens 
stipendieutdelning till omvårdnadselever. Utdelningarna kommer att ske 
som planerat, vid förändringar hör sekreteraren av sig om detta. Thomas 
Bäuml (M) har tagit fram ett förslag på innehåll till tal vid 
stipendieutdelningar, förslaget ska gås igenom av övriga i presidiet och 
därefter kommuniceras till nämndens ledamöter.

Thomas Bäuml (M) ställer en fråga till hälso- och sjukvårdsdirektören om 
förslaget till beslut avseende verksamhet i hus D1/D2 har verkställts. Hälso- 
och sjukvårdsdirektören svarar nej på frågan.

Beslutets antal sidor
1
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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 88

Diskussion - Inför översyn av den politiska 
organisationen
Beslut 
Nämnden

 Översänder sammanställningen av nämndens synpunkter på 
frågeställningarna till parlamentariska nämnden, bilaga 1, i enlighet 
med nedan hantering.

Sammanfattning 
Den parlamentariska nämnden har översänt en skrivelse med ett antal 
frågeställningar inför översyn av den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2022-2026.

Frågeställningarna diskuteras i nämnden i form av gruppdiskussioner och 
synpunkterna noteras i grupperna. Sammanträdet ajourneras för 
diskussioner i grupperna kl. 15:35 och återupptas kl. 16:00.

Noterade synpunkter från grupperna skickas till nämndsekreteraren för 
sammanställning. Sammanställningen skickas därefter till sammanträdets 
protokollsjusterare för godkännande. Efter godkännande översänds 
sammanställningen av nämndens gemensamma synpunkter till 
parlamentariska nämnden.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Skrivelse från den parlamentariska nämnden daterad 2020-02-24

Beslutets antal sidor
1
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Politiska organisationen inför mandatperioden 2022-2026 - FS

Den parlamentariska nämnden har översänt en skrivelse med ett antal frågeställningar inför 
översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2022-2026.

Frågorna har diskuterats i nämnd för folkhälsa och sjukvård vid gruppdiskussioner i samband 
med nämndens sammanträde den 21 april. Nämnden lämnar gemensamt följande inspel:

Fråga 1: Hur upplever ni allmänt att dagen politiska organisation fungerar?
 Bra generellt, bra grundstruktur.
 Saknas en tydlig förvaltningsstruktur med förvaltningschef, saknas koppling till 

personalfrågor. 
 Nämnder är bättre än utskott som fanns tidigare men politiken kommer längre från 

verksamheten, det är på gott och ont.
 Vissa upplever att nämnden är mer anonym jämfört med tidigare utskott pga. att 

utskottet gjorde många verksamhetsbesök. Dock mer information till nämnden. 
Tidigare bara en styrelse som tog alla besluten. Nu är det fördelat på styrelsen och 
nämnderna.

 Nämnden får information om förändringar och pågående processer för sent. 
 Bristande återkoppling om hur uppdrag som ligger i budgeten fortlöper, önskar en 

tydligare återkoppling av vad föreslagna satsningar/besparingar får för konsekvenser 
och hur de redovisas senare i rapporter och redovisningar.

 Tydligt tjänstemannastyre utifrån våra inriktningsbeslut.

Fråga 2: Vilka synpunkter vill ni skicka med i det kommande arbetet?
 Gränsdragningen mellan nämnd och styrelse är en återkommande utmaning, se även 

svar på fråga 5.
 Vissa upplever att det finns en närhet i organisationen och att ansvarsfördelningen har 

blivit bättre.
 Vilket kommande arbete? Viktigt att parlamentariska nämndens arbete blir transparent 

och att löpande återkoppla mer till partigrupper och förankra. Återkoppla mer till era 
partigrupper och förankra. T.ex. redovisa de svar som kommit in på denna enkät och 
era slutsatser.

Fråga 3: Hur upplever ni att demokratiarbetet i regionen fortlöper?
a) Övergripande b) Nämnden c) Medborgarna

 a. Svaret är till politiken för ofta givet, för styrt från förvaltningshåll. 
 b. Oklarhet i hur demokratin mot medborgarna ska hanteras för nämnden. Vilka 

arbetsformer förväntas nämnden ha mot medborgare.
 c. I samband med pandemin upplevs pandemin på paus.
 Otydlighet kring frågeställningen. Mycket görs inom vårt ansvarsområde och 

utvecklas kontinuerligt men vad är grundfrågan? Möten med patientföreningar och 
patientenkäter är det nämnden har.
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Fråga 4: Upplever ni att det reglemente ni har i er nämnd ger er rätt förutsättningar för ert 
uppdrag? Om inte vad bör ändras? Hur påverkas er nämnd av eventuella förändringar i 
ansvar? (nationellt – regionalt – kommunalt)

 Nämnden påverkas mycket av eventuella förändringar i ansvar (nationellt – regionalt – 
kommunalt), se svar på fråga 5.

Fråga 5: Hur fungerar budget och ekonomiprocesserna? Hur fungerar det kring personal och 
investeringsdiskussioner?

 Budget och ekonomi generellt bra. Behövs mer konsekvensdiskussioner kring 
budgeten. 

 I fråga om personal har regionstyrelsen för mycket mandat och nämnden för lite. Det 
är bra att styrelsen ligger med ansvaret. 

 Personalansvaret ligger inte i nämnden men är den största utgiftsposten. Det är 
otympligt och minskar nämndens möjlighet att styra i verksamheten. Det måste vara 
självklart att respektive nämnd har personalansvar inom sin budget. Likaså självklart 
att regionstyrelsen ansvarar för policyfrågor, lönesättning m.m., övergripande 
personalfrågor men det finns en otydlighet, en gråzon mellan nämnd och styrelse.

 I fråga om investeringsärenden är det bra att nämnden får yttra sig i dessa. Nämnden 
bör dock komma in tidigare i processen utifrån behov och ekonomisk vilja och få 
löpande information om investeringsärenden, inte bara få ett förslag att godkänna. 
Detta går åt rätt riktning. Regelboken och processen kring dessa behöver fortsätta att 
utvecklas.

 Uppföljning av beslutade investeringar behöver bli bättre. 
 Statsbidragen upplevs ofta komma till FS - t.ex. tillgänglighet- men fördelas via 

regionstyrelsen till alla verksamheter vilket kan vara svårt att förklara för de som 
frågar om vad nämnden gör. I grunden är RJLs policy att hantera statsbidrag som 
generell intäkt till regionen men problem uppstår med de riktade statsbidragen där 
rikspolitiker (n) gärna vill se att en viss åtgärd vidtas. Om vi då redan gör detta, hur 
ska sådant riktat statsbidrag hanteras? Likaså om vi inte gör denna åtgärd så blir 
frågan, är statsbidraget beständigt, d.v.s. kan vi anställa mer personal som ju innebär 
mer långsiktigt åtagande.

Fråga 6: Hur upplever ni att det fungerar med en förvaltning som idag? Vilka förbättringar ser 
ni?

 Generellt fungerar det bra med en förvaltning.
 Saknas en tydlig förvaltningsstruktur med förvaltningschef, saknas koppling till 

personalfrågor. 

Fråga 7: Hur upplever ni att förutsättningarna är för att fullgöra ert uppdrag som nämnd? 
Tidsmässigt? Ekonomiskt?

 Generellt bra och goda förutsättningar. 
 Saknas bra förutsättningar för oss att få ersättning för kollektiva resor istället för 

bilresor. Vid resor och reseersättning bör normen vara resor med tåg, buss m.m., inte 
med bil.

Fråga 8: Hur sker samverkan mellan er nämnd och andra nämnder och regionstyrelsen?
 Viktigt att nämndens ordförande är närvarande i regionstyrelsen. 
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