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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00-16:20  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

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) §§ 151-164 
Angela Hafström (L) ers. Jimmy Ekström (L) §§ 165-170 
Sibylla Jämting (MP)  
Elisabeth Töre (V)  
Lisbeth Andersson (M)  
Helena Elmqvist (SD)  
Mona Milton (SD) ers. Anita Winberg (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) 
Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) 
Emma Ewaldsson (KD) deltar via länk 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Angela Hafström (L) §§ 151-164 
Bengt-Ove Eriksson (V) deltar via länk 
Gunnel Svensson (M) 
 

Övriga Sven-Åke Svensson, sektionschef Kommunikation § 162  
Malin Bengnér, smittskyddsläkare § 163 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00-16:20  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 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 §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 151  
 
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 §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 152  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande 
tillägg: 
 

 Övriga frågor från Thomas Bäuml (M) gällande Cosmic BOS, 
dagambulansen i Mullsjö och uppstart av Tillnyktringsenhet (TNE). 

 Övriga frågor från Helena Elmqvist (SD) gällande väktare på 
Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset samt mobila 
tandvårdsenheter. 

 Övrig fråga från Elisabeth Töre (V) gällande seminarium i 
anslutning till internationella benskörhetsdagen den 23 oktober.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 153  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 154  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 155  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 156  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser för augusti 2020 anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 157  
 
Aktuell information 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar och svarar på frågor om följande: 

 Påbörjad anställning av ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård 
 Intensivt pågående arbete med uppskjuten vård 
 Översyn av hälsotillstånd hos personalgrupper efter vårens arbete 

med covid-19 
 Inflyttning av hematologen i hus D1, Länssjukhuset Ryhov 
 Status i införandeprocessen av Cosmic BOS 
 Uppstart av hälsocenter i ett flertal kommuner 
 Uppstart av Tillnyktringsenhet (TNE) 
 Tillsatt nationell delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och 

sjukvården. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 158  
 
Regelverk för Enhetspris för kost och logi vid 
Skandionkliniken 
Diarienummer: RJL 2020/1425 
 
Ordföranden informerar om att ärendet, som nämnden behandlade vid sitt 
senaste sammanträde, nu dragits tillbaka av förbundsdirektionen för 
Kommunalförbundet Avancerat Strålbehandling då en av landets 
sjukvårdsregioner valt att inte ställa sig bakom förslaget. Nuvarande 
regelverk kring kost och logi vid Skandionkliniken fortsätter därmed att 
gälla. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 159  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 
 
Ordföranden informerar om arbetsprocessen för den parlamentariska grupp 
som tillsatts för att arbeta fram en gemensam plan för att möta framtidens 
hälso- och sjukvård. Kommande möte är den 16 oktober.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 160  
 
Månadsrapport och delårsrapport 2 - 2020 
Chefscontrollern informerar och svarar på frågor om månadsrapport för 
augusti 2020 samt delårsrapport 2 - 2020. 
 
En redogörelse över det ekonomiska resultatet för verksamhetsområdet 
Vårdcentralerna Bra Liv under 2020, som nämnden efterfrågade vid förra 
sammanträdet, ges.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 161  
 
Motion - Inför Antibiotikaronder för att minska 
resistenta bakterier 
Diarienummer: RJL 2020/1222 
 
Information om statistik över antal patientdagar med antibiotikabehandling 
per 100 vårddagar, genomfört projekt med antibiotikaronder och nuvarande 
struktur för antibiotikaansvaret inom Region Jönköpings län ges av hälso- 
och sjukvårdsdirektören. 
 
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger 
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 162  
 
Digitala mönster 
Sven-Åke Svensson, sektionschef Kommunikation, informerar om 
användning av digitala vårdmöten, webbtidbokning, stöd och behandling via 
internet och Journalen via nätet i Jönköpings län samt svarar på frågor. 

Beslutets antal sidor 
1 
 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för fika kl. 15:05 och återupptas kl. 15:20. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 163  
 
Smittskydd och vårdhygien 
Malin Bengnér, smittskyddsläkare, ger en lägesuppdatering över covid-19 i 
Region Jönköpings län i form av bekräftade fall, provtagning, inneliggande 
patienter och aktuella insatser som görs samt svarar på frågor. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 164  
 
Frågor 
De frågor som ställdes av Gunnel Svensson (M) och Elisabeth Töre (V) vid 
sammanträdet den 15 september besvaras av hälso- och sjukvårdsdirektören. 
 
Vid dagens sammanträde ställs följande fråga av Thomas Bäuml (M): 
– Inom psykiatrin pågår ett arbete med en översyn av den psykiatriska 
öppenvården. Vi önskar en redovisning kring detta arbete; bakgrund och 
målsättning samt hur arbetet fortgår. 
 
Nämnden ger presidiet i uppdrag att bereda frågan inför svar på ett 
kommande nämndsammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 165  
 
Återrapportering från andra forum 
Skriftlig rapport från konferensen God och nära vård i praktiken den 8 
oktober i Stockholm lämnas av Gunnel Svensson (M). Informationen läggs 
till handlingarna.  
 
Ordföranden informerar om beslut om deltagande till konferensen 
Samverkansdag 2020 - Tillsammans för jämlika uppväxtvillkor i Jönköpings 
kommun den 13 november som fattades tidigare idag vid det extra 
presidiesammanträdet. 
- Samtliga nämndens ledamöter ges möjlighet att delta via länk. 
 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1

18



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 166  
 
Delårsrapport 2 - 2020 
Diarienummer: RJL 2020/85 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner delårsrapport per augusti 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med följande tillägg: 
 
I delårsrapporten per augusti 2020 finns systemmätetal med ej 
uppnådd måluppfyllelse. Enligt direktiv i budget till nämnder och 
styrelse ska då beskrivas vilka åtgärder nämnden vidtagit eller avser 
att vidta i syfte att nå förbättrad måluppfyllelse. Nämnden noterar 
att det med något undantag finns en koppling till Coronapandemin 
och den verksamhetsomställning som den medfört våren och 
sommaren 2020. Nämnden noterar också att det finns mätetal som 
även före Coronapandemin hade låg måluppfyllelse samt 
verksamheter med obalans i ekonomin. Detta noterades tidigt under 
2020 och har medfört att nämnden följer dessa och har haft dialog 
med verksamhetsföreträdare vid nämnden, detta arbete fortsätter. 
Nämnden har tagit del av verksamhetsområdenas delårsrapporter 
per augusti och ser i nuläget inga skäl att lägga till ytterligare krav 
på åtgärder. 
 
Delårsrapporten visar även att coronapandemin påverkar 
genomförandet av uppdrag från budgeten 2020. Vi följer att 
uppdragen genomförs när situationen tillåter. Den uppskjutna 
vården planeras och genomförs utifrån det rådande smittoläget i 
samhället. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 
reserverar sig till förmån för Moderaternas yrkande. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk 
helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-10-13 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Delårsrapport augusti 2020 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att följande 
tillägg görs i beslutssatsen: 
 
I delårsrapporten per augusti 2020 finns systemmätetal med ej uppnådd 
måluppfyllelse. Enligt direktiv i budget till nämnder och styrelse ska då 
beskrivas vilka åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i syfte att nå 
förbättrad måluppfyllelse. Nämnden noterar att det med något undantag 
finns en koppling till Coronapandemin och den verksamhetsomställning som 
den medfört våren och sommaren 2020. Nämnden noterar också att det 
finns mätetal som även före Coronapandemin hade låg måluppfyllelse samt 
verksamheter med obalans i ekonomin. Detta noterades tidigt under 2020 
och har medfört att nämnden följer dessa och har haft dialog med 
verksamhetsföreträdare vid nämnden, detta arbete fortsätter. Nämnden har 
tagit del av verksamhetsområdenas delårsrapporter per augusti och ser i 
nuläget inga skäl att lägga till ytterligare krav på åtgärder. 
 
Delårsrapporten visar även att coronapandemin påverkar genomförandet 
av uppdrag från budgeten 2020. Vi följer att uppdragen genomförs när 
situationen tillåter. Den uppskjutna vården planeras och genomförs utifrån 
det rådande smittoläget i samhället. 
 
Thomas Bäuml (M) lämnar följande yrkande för Moderaterna: 
 
I enlighet med regionfullmäktiges direktiv att delårsrapporten ska redovisa 
måluppfyllelse samt status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelsen 
så yrkar vi  
Att delårsrapporten ska kompletteras med en plan för hur den uppskjutna 
vården ska tas igen som omfattar en kort beskrivning av mål och aktiviteter. 
Med denna komplettering yrkar vi att delårsrapporten per augusti 2020 
godkännes för de delar som avser nämndens ansvarsområde. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Helena Elmqvist (SD), Mona Milton (SD) och Elisabeth Töre (V) anmäler 
att man ställer sig bakom yrkandet från Moderaterna.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att 
nämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med det av ordföranden föreslagna tillägget. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
3
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 167  
 
Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2020/77 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 med 
flerårsplan för 2022-2023 till regionstyrelsen. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023. Förslaget överlämnas till 
regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-10-13 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 
 Koalition för Region Jönköpings läns budgetförslag och 

verksamhetsplan 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
 Sverigedemokraternas budgetförslag och verksamhetsplan 2021 med 

flerårsplan för 2022-2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar bifall till Koalition för Region Jönköpings läns 
budgetförslag och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan för 2022-2023. 
 
Helena Elmqvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 
och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan för 2022-2023. 
 
Thomas Bäuml (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet och 
återkommer till regionstyrelsen med sitt budgetförslag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Elisabeth Töre (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet och 
återkommer till regionstyrelsen med sitt budgetförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att 
nämnden godkänner Koalition för Region Jönköpings läns budgetförslag 
och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan för 2022-2023. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 168  
 
Remiss - Betänkandet av ett nationellt sammanhållet 
system för kunskapsbaserad vård 
Diarienummer: RJL 2020/1565 

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 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.  
 
Region Jönköpings län är i huvudsak positiv till betänkandet och 
intensionerna där staten, regionerna och kommunerna tillsammans kan 
arbeta för en fortsatt förbättrad hälso- och sjukvård och därmed skapa 
ytterligare värde för patienterna.  
 
Region Jönköpings län vill betona långsiktigheten, samt att stärka befintliga 
strukturer, öka samspelet mellan aktörer, säkra bättre samordning och att 
öka fokus på helheten mellan regioner och kommuner. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 
 Missiv daterat 2020-09-14 
 Förslag till yttrande daterat 2020-10-13 
 Remiss - Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 

vård (SOU 2020:36) 

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

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 169  
 
Sammanträdesplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1859 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

1. Fastställer följande datum i sammanträdesplan för 2021 för nämnd 
för folkhälsa och sjukvård: 
26/1, 23/2, 30/3, 4/5, 1/6, 7/9, 12/10, 16/11 samt 14/12. 
 

2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att se över och justera datumet 
för nämndens andra sammanträde i juni, föreslaget datum den 29/6. 
Nämnden önskar hålla sammanträdet under vecka 25, den 23/6 
alternativt den 24/6.  

 
3. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium enligt 

följande: 12/1, 10/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6, 24/8, 21/9, 2/11 samt 
1/12. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård och dess presidium. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-30 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11 
 Sammanträdesplan 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att regionledningskontoret får i uppdrag att se över och 
justera datumet för nämndens andra sammanträde i juni, föreslaget datum 
den 29/6. Nämnden önskar hålla sammanträdet under vecka 25, den 23/6 
alternativt den 24/6.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 170  
 
Övriga frågor 
Thomas Bäuml (M) ställer nedan övriga frågor som behandlas enligt 
följande: 
 

 2 oktober kördes Cosmic igång med BOS, hur har igångkörningen 
gått? Resistensöversikten skulle komma lite senare, när kommer 
den? 
Hälso- och sjukvårdsdirektören svarar att man haft ett driftsstopp 
men att införandet i övrigt gått enligt plan samt att införandet 
fortsätter enligt tidigare fastställd tidsplan. 

 
 Dagambulans i Mullsjö – hur ser statistiken ut 2020? Når vi det mål 

som regionen har om 80 % inom 20 min för prio-1 larm? 
Hälso- och sjukvårdsdirektören förklarar strukturen för 
ambulansverksamheten och visar statistik över medianväntetid för 
ambulansen fördelat på kommun.  

 
 Uppstart TNE 1 okt – status, är de igång nu? 

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarade frågan i samband med 
ärendet Aktuell information. 

 
Helena Elmqvist (SD) ställer nedan övriga frågor som besvaras enligt 
följande: 
 

 Finns det väktare på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset? 
Hälso- och sjukvårdsdirektören svarar att detta inte finns 
kontinuerligt men att väktare kallas in vid beställning.  

 
 Mobila tandvårdsenheter, är det 1 eller flera?  

Hälso- och sjukvårdsdirektören svarar att det finns en mobil 
tandvårdsenhet inom Region Jönköpings län. 

 
Elisabeth Töre (V) ställer nedan övriga fråga som besvaras enligt 
följande: 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 151-170 

Tid: 2020-10-13 kl. 13:00  

Plats: Konferensrum plan 2, Östra Storgatan 67 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Inbjudan till ett seminarium i anslutning till internationella 
benskörhetsdagen den 23 oktober, där Region Jönköpings län är 
medarrangör, har skickats ut. Är detta något som presidiet eller nämnden 
kan delta vid?  
Ordföranden informerar om att aktuell inbjudan inte kommit presidiet till 
del och därmed har inget beslut om deltagande från nämndens sida fattats. 
Nämndens ledamöter och ersättare får gärna skicka in mottagna 
inbjudningar till nämndsekreteraren så att dessa kan behandlas i presidiet. 

Beslutets antal sidor 
2
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