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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 195-197 

Tid: 2020-12-01 kl. 16:15 – 17:20  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Rachel De Basso (S) ordf. 

Martin Malmerfors ers. Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. § 
195-196 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. Närvarande § 197 
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. 
Tobias Gyllensten (S) ers. Erik Wågman (S) 
Eva Eliasson (S) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Sibylla Jämting (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Mona Milton (SD) ers. Helena Elmqvist (SD) 
Gunnel Svensson (M) ers. Anita Winberg (SD) 
 

Ersättare Martin Malmerfors (BA) § 197 
Frida Aronsson (BA) 
Razvan Nichitelea (C) § 197 
Emma Ewaldsson (KD) 
Angela Hafström (L) 
Linus Perlerot (MP) 
Linda Vestman (S) 
Ann-Kristin Göransson (S) § 197 
 

Övriga Carina Sjögren, Kommunal § 196-197 
Birgitta Svensson, Kommunal  
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 195-197 

Tid: 2020-12-01 kl. 16:15 – 17:20  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

 

Justering 

 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Lisbeth Andersson (M) 
 
 
 

 Sibylla Jämting (MP)  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 195-197 

Tid: 2020-12-01 kl. 16:15  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 195  
 
Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Lisbeth Andersson (M) och Sibylla Jämting (MP) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 195-197 

Tid: 2020-12-01 kl. 16:15  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 196  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställt i enlighet med bifogat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 197  
 
Aktuell information med anledning av Covid-19 
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om pandemi 
situationen i regionen, antalet nya smittfall på särskilda boenden, sjukhus, 
primärvård samt personal. Information om antalet patienter som är 
inneliggande med anledning av Covid-19, samt fördelningen av provsvar 
per kommun och per åldersgrupp. Antalet smittade har ökat kraftigt i 
regionen. Vecka 47 utmärktes i antalet smittade och avlidna, i jämförelse 
med sommarveckorna. Toppunkten av antalet smittfall beräknas närmare 
lucia tiden. En arbetsgrupp är avsatt för att fortsätta utveckla arbetet med 
vaccination.  
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om att Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), har genomfört en granskning av särskilda 
boenden. Fyra av dessa boenden har konstaterats vara otillräckliga i fråga 
om individuell bedömning gällande vård och behandling vid misstänkt eller 
konstaterad smitta av Covid-19 enligt regelverk, samt bristfällig information 
och dokumenthantering.  
 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör besvarar bland annat följande 
frågor från nämnden: 
 

 Är kylförvaringen ett problem för vaccinet? 
 Uppmaningar från tjänstemän till politiker? 
 Hur ser arbetssituationen ut i verksamheterna? 
 Jämförelsen mellan behandlingsmetoden av Covid-19 smittade 

patienter sedan i våras? 
 Hur ser rådgivningen av Covid-19 ut numera? 
 Orsaken till varför det inte finns någon infektionsmottagning på 

Ryhov längre? 
 Hur tillförlitliga är svaren av Covid-19 proverna, och snabbtester? 
 Möjligheten kring att planerade operationer roterar mellan 

sjukhusen? 

Beslutets antal sidor 
2
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