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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00 Ajournerats 14:50-15:05  

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)  
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)  
Håkan Karlsson Nyborg (SD)  
Olle Moln Teike (SD)  
 
 

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

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg  
Kristina Bertov, chefscontroller  
Laura Habib, nämndsekreterare  
Patrick Nzamba, HR-direktör § 79-86  
Peter Tudén, vårdenhetschef beroendemottagningen § 88  
Mattias Vejklint, teamchef psykiatri § 88  
Tekie Weldy, hälsokommunikatör § 88  
Sven-Åke Svensson, sektionschef kommunikation § 91  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00 Ajournerats 14:50-15:05  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
 
 
 

 Helena Stålhammar (C)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 79  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Nämnden utser Håkan Karlsson Nyborg (SD) och Helena Stålhammar (C) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 80  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg: 
 

 Thomas Bäuml (M) ställer en fråga gällande kommunernas 
handlingsplan angående planen för framtidens hälsa och sjukvård. 
Ordföranden finner att frågan kan diskuteras under punkten övrigt på 
dagordningen. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 81  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 82  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2021 
Diarienummer: RJL 2021/19 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 83  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för folkhälsa 
och sjukvård 2021 
Diarienummer: RJL 2021/16 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

8



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 84  
 
Anmälan av dataskyddsombud 
Diarienummer: RJL 2021/820 
 
Ulrika Strånge verksamhetscontroller för Region Jönköpings län, har utsetts 
som nytt dataskyddsombud för samtliga politiska organ, fr.o.m. den 17 maj 
2021. 
 
Anmälan om nytt dataskyddsombud anmäls och läggs till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 85  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning av inkomna remisser och motioner för april 2021, anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 86  
 
Aktuell information 
 
Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende: 
 

 Antal nya covid-19 fall i Jönköpings län 
 Provtagning av covid-19, antal prov och andelen positiva fall 
 Vaccination mot covid-19, totalt 205 000 doser hittills  
 Preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 inom fas 4 
 Andelen nya inneliggande patienter och avlidna 

 
 
Patrick Nzamba HR-direktör, informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende: 
 

 Semesterplanering 
 Bemanning  
 Extra ersättning utöver vanlig månadslön vid arbete på krislägesavtal 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 87  
 
Månadsrapport 
 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
Nämnden, gällande april månads ekonomiska prognos. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 88  
 
Frågor 
 
Bengt- Ove Erikssons (V) fråga från nämndsammanträdet den 30 mars 2021 
gällande beroendevård, besvaras av Peter Tudén och Mattias Vejklint, 
beroendemottagningen. Nämnden ställer ytterligare frågor som kommer att 
besvaras skriftligen pga. tidsbrist.  
 
Thomas Bäumls (M) andra fråga från sammanträdet den 30 mars 
2021, besvaras av hälsokommunikatören Tekie Weldy. 
 
Håkan Karlsson Nyborgs (SD) fråga från nämndsammanträde den 4 maj 
2021, besvaras av Mats Bojestig hälso- och sjukvårdsdirektör. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 89  
 
Återrapportering från andra forum 

Protokoll från dialogmöten med Patientnämndens presidium och Nämnd för 
folkhälsa och sjukvårds presidium, anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 90  
 
Uppskjutna vården 
 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 
 

 Andelen väntande patienter för verksamhetsområdena specialiserad 
vård, medicinsk vård, kirurgisk vård, psykiatri och rehab 

 Region Jönköpings läns andel väntande patienter i jämförelse med 
rikets, under en 90 dagarsperiod 

 Fokus på kirurgisk vård presenteras till kommande 
nämndsammanträde 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 91  
 
Digitala lösningar 
 
Anette Petersson hälso- och sjukvårdsstrateg och Sven-Åke Svensson 
sektionschef kommunikation, informerar och besvarar frågor från nämnden 
gällande: 
 

 Prioritering av projekt och aktiviteter.  
 Projekt genomförda under våren samt planering inför hösten.  
 Diverrapporter som byggts för att följa coronapandemin 
 Invånartjänster (1177-journalen, digitala vårdmöten via appar) 
 Första linjens digitala vård 
 Digitala kallelser 
 Egenmonitorering i samarbete med Region Kalmar. 

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 92  
 
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024 
Diarienummer: RJL 2021/128 
 
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och 
Miljöpartiet, överlämnar sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2022 
med flerårsplan 2023-2024. 
 
Budgetförslaget innebär utökade satsningar på följande områden: 

 Folkhälsoarbete 5 miljoner kronor 
 Smittskyddvårdhygien/antibiotika användning: 1,7 miljoner kronor 
 Patientavgift tvångsvård: 1,6 miljoner kronor 

En kommande budgetförstärkning avseende påfyllnadsdoser av vaccin mot 
covid-19 får belasta Regionstyrelsens oförutsedda eller bekostas av 
statsbidrag. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 93  
 
Stipendieutdelning omvårdnadselever 2021 
Diarienummer: RJL 2021/1245 
 
En genomgång av utdelningstillfällena görs och uppdateras. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 94  
 
Delårsrapport 1- 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden för folkhälsa sjukvård  

 godkänner delårsrapport per april 2021 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde, med nedanstående tillägg från 
koalitionen. 
 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24 
 Delårsrapport april 2021 
 Bifogade bilagor för samtliga verksamhetsområden 
 Protokollsutdrag presidiesammanträde 2021-05-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen bifall till presidiets förslag till beslut, med 
följande tillägg: 
 
Nämnden har ett pågående arbete med ambitionen att nå hög 
måluppfyllelse och följer detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att hälso- och sjukvården har 
ställt om helt i regionen och i landet, i syfte att erbjuda en patientsäker och 
smittsäker vård. Pandemin har lett till att del av uppdragen i budgeten inte 
har kunnat genomföras. Nämnden noterade tidigt i år, via 
månadsrapporter, en ekonomisk avvikelse då nämnden belastats av 
pandemirelaterade kostnader. Nämnden gör bedömningen att detta till stora 
delar är engångskostnader. Men till mindre del berör budgetavvikelsen 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

ökning av antalet medarbetare, vilket nämnden bedömer nödvändigt efter 
pandemin för att klara övriga mål. Diskussion förs för att på bästa möjliga 
sätt använda medarbetarna i vården framöver, samtidigt som vi långsiktigt 
når en ekonomi i balans.  
  
Regeringen har lämnat statsbidrag till regionen som är riktade och som ska 
användas till Corona pandemi relaterade kostnader. 75 miljoner finns 
sedan tidigare destinerade till nämnden och med anledning av den 
ekonomiska avvikelsen som pandemivården lett till, ser nämnden för 
folkhälsa och sjukvård att en omdisponering av övriga riktade statsbidrag 
ska ske från regionstyrelsen till nämnden. 
 
Thomas Bäuml för Moderaterna yrkar bifall till presidiets förslag och 
koalitionens tillägg, samt framför följande protokollsanteckning: 
 
Vi noterar att prognoserna för 2021 för de tre sjukvårdsområdena 
(kirurgisk, medicinsk respektive psykiatri, rehab och diagnos) visar på stora 
underskott men att pandemieffekterna inte utgör hela underskotten, dvs. det 
är andra delar av verksamheterna som bedöms överskrida budgeterad ram. 
Uppskjuten vård pga. pandemin är en utmaning för våra verksamheter. 
Volymen har dock kunnat hållas nere genom att använda sig av 
krislägesavtalet (KLA). Det sistnämnda är givetvis inte hållbart över tid. Vi 
vill därför se en plan för hur man avser möta dels behovet för de patienter 
som nu står i kö och dels det sannolikt uppdämda behovet som visar sig när 
pandemin avtagit och restriktionerna lättat. 
 
Håkan Karlsson Nyborg för Sverigedemokraterna yrkar bifall till presidiets 
förslag och koalitionens tillägg, samt framför följande protokollsanteckning: 
 
Enligt delårsrapporten för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik finner vi 
att arbetet mot psykisk ohälsa fortsatt inte är till belåtenhet. Vi noterar 
vidare att det i årsrapporten lyfts olika skäl till resultaten, bl.a. att vårdplan 
inte dokumenteras på rätt sätt, högt inflöde av nya utredningar och 
mörkertal avseende patienter som väntar på uppföljning och behandling. 
Detta är inte hållbart vare sig för region eller patient varför vi också ser det 
som en nödvändighet att påkalla uppmärksamheten kring dessa områden, 
och att de också ges utrymme, om- eller när, prioriteringsbehov kan komma 
att uppstå. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Elisabeth Töre för Vänsterpartiet yrkar bifall till delårsrapporten och ställer 
sig bakom protokollsanteckningarna från Moderaterna. 
 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden bifaller presidiets förslag till beslut 
tillsammans med koalitionens tillägg. Ordföranden bifaller 
protokollsanteckningarna från Moderaterna och Sverigedemokraterna. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
 

Beslutets antal sidor 
3
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 95  
 
Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom 
vård och omsorg 
Diarienummer: RJL 2021/201 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård: 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet, 
tillsammans med nedanstående tilläggsyrkande från koalitionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Informationsöverföring inom vård och omsorg. Delbetänkande av 
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg SOU 
2021:4.  
 
Idag finns ett stort behov att kunna dela information med omsorgsgivare, 
och denna lagändring skulle ge oss möjligheten till detta. Region 
Jönköpings län ser därför positivt på förslaget, samtidigt som det finns 
utmaningar med förslaget kopplat till integritet och frivilligheten att 
använda sig av funktionen.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-05-11 
 Yttrande daterad 2021-05-11 
 SOU 2021:4, Betänkandet Informationsöverföring inom vård och 

omsorg 
 Protokollsutdrag presidiesammanträde 2021-05-18 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden yrkar för koalitionen ett tillägg i näst sista stycket i yttrandet, 
enligt nedan: 
”När samtycke lämnas för dessa grupper bör samtycke gälla generellt för 
all vård och omsorgspersonal som har en vårdrelation till patienten.”   
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att yttrandet godkänns som svar till 
Socialdepartementet, tillsammans med koalitionens tilläggsyrkande. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 96  
 
Projektbidrag 
Diarienummer: RJL 2020/1918 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

 Godkänner resterande beviljade projektmedel på 125 000 kronor, 
delas ut till Sociala företag i Jönköpings län snarast 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har beviljat projektmedel till Sociala företag i 
Jönköpings län. Hälften av summan har betalats ut och Sociala företag i 
Jönköpings län önskar att resterande belopp betalas ut så snart som möjligt. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-05-18 
 Årsredovisning för sociala företag i Jönköpings län 2019 
 Ansökan om projektbidrag 
 Protokollsutdrag presidiesammanträde 2021-05-18 

 

Beslutet skickas till 
Sociala företag i Jönköpings län 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 79-97 

Tid: 2021-06-01 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 97  
 
Övriga frågor 

 
Thomas Bäuml (M) uppmärksammar kommunernas arbete kring planen för 
framtidens hälsa och sjukvård, och anser det vara relevant för Region 
Jönköpings län att samverka med länets kommuner för att ta del av 
varandras arbete kring planen. Ordföranden noterar att förfrågan kommer att 
beredas på kommande presidiemöte. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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