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Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-3 

Tid: 2022-01-10 kl. 16:00-17:10  

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) 
Pernilla Mårtensson (KD) 
Peter Iveroth (KD) 
Helena Stålhammar (C) 
Linda Gerdin (BA) 
Jimmy Ekström (L) 
Ann-Kristin Göransson (S) ers. Märit Strindberg (MP) 
Elisabeth Töre (V) 
Lisbeth Andersson (M) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Olle Moln Teike (SD) 
 

Ersättare Martin Malmerfors (BA) 
Tobias Gyllensten (S) 
Linda Vestman (S) 
Per Danielsson (KD) §§ 1-2 
Razvan Nichitelea (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 
Mona Milton (SD) 
 

Övriga Darick Wardh, Kommunal 
Fatmir Zogaj, Vårdförbundet 
Rumi Uygul, Vision 
Patrick Nzamba, HR-direktör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 
Kristina Bertov, chefscontroller 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare 
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Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 
 
 

Justerare 

Rachel De Basso 
 
 
 

 Erik Wågman (S) 
 
 
 

 Elisabeth Töre (V)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 1  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat och upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Erik Wågman (S) och Elisabeth Töre (V) att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 2  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 3  
 
Aktuell information med anledning av covid-19 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar och svarar på frågor 
om följande. 
 

• Smittspridningstal i Europa och Sverige 
• Antal inneliggande covid-19-patienter och samband mellan 

vaccinationsstatus och behov av IVA-vård  
• Vårdplatser för covid-19-patienter 
• Vaccinationstäckning i Jönköpings län jämfört med riket 
• Provtagningsverksamhet med högre antal prover och bekräftade fall 

än tidigare 
• Fortsatt intensivt arbete med provtagning, smittspårning och 

vaccinering. 
 
Patrick Nzamba, HR-direktör, informerar och svarar på frågor om följande. 
 

• Återigen högt tryck på medarbetare inom sjukvården, nu även på 
grund av andra sjukdomar och sjukfrånvaro 

• Fortsatt dialog med fackliga företrädare gällande situation och 
beslut.  

 
Nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna samt gör 
följande medskick. 
 
Nämnden har informerats om den ansträngda situationen i länet och ser 
med stor oro på den ökade smittspridningen i länet och att sjukvården är 
hårt belastad. 
 
Nämnden har tagit del av och stöder det aktiva arbetet som regionen gör för 
att möta det ökade vårdbehovet avseende covid-19 och övrig vård, samt har 
ett omfattande vaccinationsarbete för att komma ur pandemin och minska 
belastningen på sjukvården. Det fortsatta arbetet med att bemanna 
covidvården ska ske i nära dialog med fackliga organisationer för att 
upprätthålla god arbetsmiljö och hållbara scheman.  
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Vi uppmanar länets invånare att fortsatt följa gällande rekommendationer, 
att alla aktörer i samhället tar sitt ansvar för att minska smittspridningen 
och att länets invånare vaccinerar sig.  

Beslutets antal sidor 
2 
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