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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00-16:30 Ajournerats 14:55-15:15  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Rachel De Basso (S) ordf. § 181-§194, § 196 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e v ordf. 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) ers Rachel De Basso (S) ordf. §195 
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf. § 181-§194, § 196 
Erik Wågman (S) 
Eva Eliasson (S) 
Per Danielsson (KD) ers Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Märit Strindberg (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) § 181-§194 
Mona Milton (SD) ers Håkan Karlsson Nyborg (SD) § 195-§196 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Ann-Kristin Göransson (S) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Frida Aronsson (BA) 
Angela Hafström (L) 
Gunnel Svensson (M) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Laura Habib, nämndsekreterare 
Mårten Lindström, överläkare 
Maria Engquist, överläkare 
Maria List-Slotte, utredare 
Erica Rang, folkhälsoutvecklare 
Marita Holm Löv, verksamhetschef  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00-16:30 Ajournerats 14:55-15:15  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Laura Habib 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso (S) 
 
 
 

 Lisbeth Andersson (M) 
 
 
 

 Märit Strindberg (MP)  
 

 Martin Nedergaard- Hansen (BA) § 195  

 
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 §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 181  
 
Val av protokollsjusterare 

Nämnden utser Lisbeth Andersson (M) och Märit Strindberg (MP) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 182  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 183  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 184  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnden för 
folkhälsa och sjukvård 2021 
Diarienummer: RJL 2021/19 
 
Sammanställning av informationshandlingarna anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 185  
 
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 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 186  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Sammanställning av inkomna remisser, promemorior och motioner för 
november 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 187  
 
Kurser och konferenser 
Ordföranden informerar nämnden om att samtliga ledamöter tillåts delta i 
konferensen kultur för hälsa, som numera inträffar den 15 september 2022. 
 
RUS konferensen kan eventuellt bli aktuell för deltagande, presidiet 
återkommer med beslut. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 188  
 
Aktuell information 
Mats Bojestig hälso-och sjukvårdsdirektör informerar och besvarar frågor 
från nämnden avseende: 
 

• Ökning av antalet nya fall av covid-19, 
• Ökning av provtagning av covid-19, 
• Ökning av covid-19 i samtliga åldersgrupper, 
• 19 patienter inneliggande med covid-19 senaste tiden, 
• Omkring 4-5 patienter vårdas på IVA av covid-19, 
• Vaccination av personal pågår, 
• Aktiverat stabsläge. 

 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 189  
 
Månadsrapport 
Kristina Bertov chefscontroller, informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende oktober och november månads ekonomiska rapport. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 190  
 
Frågor 
Mats Bojestig hälso-och sjukvårdsdirektör besvarar den sista frågan från 
Moderaterna avseende skillnader i dödlighet mellan sjukhusens IVA- 
enheter. Resterande inkomna frågor från Vänsterpartiet samt 
Sverigedemokraterna behandlas under presidiesammanträdet den 11 januari 
2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 191  
 
Återrapportering från andra forum 
Gunnel Svensson (M) återrapporterar skriftligen till nämnden om sitt 
deltagande av konferensen kring samsjuklighet- beroende och psykisk 
ohälsa 3 december 2021. 
 
Ordföranden återrapporterar muntligen till nämnden, om mötet med den 
parlamentariska gruppen från 1 december 2021. Samtliga ledamöter som 
deltog på mötet kommer att få ett mail om förslag på tjänsteskrivelse. Alla 
har en tidsbegränsad möjlighet att återkomma med synpunkter på 
skrivelsen. Synpunkterna på skrivelsen kommer att behandlas under 
presidiesammanträdet den 11 januari 2022. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 192  
 
Uppskjuten vård 
Kristina Bertov chefscontroller informerar och besvarar frågor från 
nämnden avseende antalet väntande patienter, genomförda 
operationer/åtgärder och tillgänglighet för kirurgisk vård. 
 
Elisabeth Töre (V) önskar få en fördjupad informationsdragning kring den 
uppskjutna vården för psykiatrin. Ordföranden uppmanar Vänsterpartiet att 
inkomma med en konkret formulering kring vilken information de 
eftersträvar, till kommande sammanträden. 
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna, 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 193  
 
Läkemedel 
Mårten Lindström och Maria Engquist överläkare, informerar och besvarar 
frågor från nämnden avseende läkemedel och dess kostnader för Region 
Jönköpings län.  
 
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 194  
 
Budget med verksamhetsplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/127 

Beslut  
Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

1. Noterar förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag 
samt Privata Vårdgivare och lägger till handlingarna 

2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2022 för 
verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, 
Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik och lägger till handlingarna. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
med verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina 
verksamhetsområden senast november 2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22 
• Budget och Verksamhetsplan verksamhetsområde för 

Vårdcentralerna Bra Liv, Folktandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk 
vård samt Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik 

• Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med 
verksamhetsnära funktion 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S), Jimmy Ekström (L), Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
och Linda Gerdin (BA) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Thomas Bäuml (M) önskar lämna en protokollsanteckning till ärendet enligt 
nedan: 
Moderaterna noterar att koalitionen under 2020 och 2021 valt att ”notera 
förslag till budget och verksamhetsplan och lägger till handlingarna”. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Moderaterna ställer sig frågande till varför den styrande koalitionen väljer 
att inte godkänna den verksamhetsplan som bygger på deras 
budgetförslag. Att en nämnd med ansvar för verksamheten väljer att endast 
notera verksamhetsplanen för den verksamhet nämnden är satt att styra är 
anmärkningsvärt. En nämnd bör besluta att anta såväl budget som 
tillhörande verksamhetsplan. Utan ett godkännande av verksamhetsplanen 
blir det svårt att ha en plan att jobba efter vid t.ex. ledning och 
internkontroll.  
 
Moderaterna har tidigare påpekat att som verksamhetsplanerna är 
utformade så anges målvärden för budgetåret på ett flertal ställen men det 
saknas referens till tidigare år vilket gör det svårt att värdera den aktuella 
planen. Endast under rubriken ”process och produktion” anges värden för 
tidigare år. 
 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) instämmer med protokollsanteckningen som 
Thomas Bäuml (M) lämnar. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut. 
Protokollsanteckningen från Moderaterna godkänns. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret-Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 195  
 
Ansökan -Bidrag till länsorganisationer med 
folkhälsomål i Jönköpings län år 2022 
Diarienummer: RJL 2021/727 

Beslut  
Rachel De Basso (S) och Thomas Bäuml (M) anmäler jäv och deltar inte i 
överläggningen av ärendet. Ledamöterna lämnar mötet och Martin 
Nedergaard-Hansen (BA) ersätter ordföranden inför beslut. 
 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande förslag till fördelning av bidrag för år 2022 
• Godkänner att under 2022 utlysa de ekonomiska medel som inte 

fördelats för året 

Reservationer 
Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Det har i budget för 2022 års bidragsgivning avsatts 22 342 250 kronor 
inom folkhälsoområdet. Till området hör bidragsgivning till idrottsrörelsen, 
folkhälsoorganisationer, funktionshinderorganisationer, 
nykterhetsorganisationer samt projektbidrag.  
 
Bidrag inom folkhälsoområdet syftar enligt policy och riktlinjer till att 
stimulera föreningar att arbeta mot gemensamma nationella mål. De 
nationella folkhälsomålen utgör därmed en grund för fördelningsförslaget. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning under sammanträdet 2021-12-14 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar avslag till bidragen för IOGT-NTO 
Junis (Juniorförbund Jönköping) samt IOGT-NTO Sydost  
(Jönköpings distrikt) med följande motivering: 
 

19



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Sverigedemokraterna kommer aldrig uppmuntra bidragsgivning med 
offentliga medel till en organisation som inte är öppen gentemot alla 
folkvalda partier.  

Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall för resterande bidragsfördelning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas yrkande under proposition mot 
att bifalla föreliggande förslag till beslut och finner att föreliggande förslag 
till beslut bifalls. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 196  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård står bakom regionstyrelsens förslag att: 

1. Godkänna byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus 
till en maximal kostnad på 208 000 000 kronor. 

2. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 2 000 
000 kronor. 

Samt lämnar ett medskick till regionstyrelsen enligt nedan. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning under sammanträdet 2021-12-14 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02, 2021-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar för koalitionen i Region Jönköpings län bifall till 
föreliggande förslag till beslut tillsammans med följande medskick: 
 
Nämnden ser att tillbyggnaden bör byggas enligt principen om vårdplatser 
efter behov, med viss marginal. Då utvecklingen inom psykiatrin och den 
nära vården kan förändras över tid bör planeringen ta höjd för förändrat 
vårdplatsbehov, både ökning och minskning. 
 
Thomas Bäuml (M) och Olle Moln Teike (SD) ställer sig bakom 
koalitionens medskick. 
 
Elisabeth Töre (V) ställer sig bakom koalitionens medskick samt önskar 
lämna följande protokollsanteckning till ärendet: 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 181-196 

Tid: 2021-12-14 kl. 13:00  

Plats: Digitalt, Zoom 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Förslaget ser mycket bra ut överlag förutom att Vänsterpartiet vill 
förtydliga att höjd måste tas  
för en organisatorisk förändring i framtiden där abstinensbehandling kan 
återinföras i Värnamo och ett visst antal vårdplatser då kan reserveras för 
detta. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag till beslut 
tillsammans med ovanstående medskick. Protokollsanteckningen från 
Vänsterpartiet godkänns.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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