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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 36-44 

Tid: 2015-05-05, kl 13:00-17:00 

Plats: ELMIA kongress och konferens, Jönköping 

Närvarande: Beslutande: 

Maria Frisk (KD), ordförande 

Helena Stålhammar (C)   

Marcus Eskdahl (S) 

Britt Johansson (M) (ers Maritha Josefsson (M)) 

Tobias Gyllensten (S) (ers Mona Forsberg (S)) 

Lis Melin (M) 

Per Svenberg (S) 

Anne Karlsson (SD) 

Desirée Törnqvist (S) 

Folke Solheim (M) (ers Bertil Nilsson (M)) 

Eva Eliasson (S) 

Marianne Andersson (KD) 

Lena Skaring Thorsén (FP) §§ 36-39 

Nils-Erik Emme (KD) (ers Lena Skaring Thorsén 

(FP) §§ 40-44 

Kajsa Carlsson (MP) 

Elisabeth Töre (V) 

 

Ersättare: 

Hannah Ekeroos Sturesson (KD) 1:e ersättare 

Emilie Walfridsson (C) 1:e ersättare  

Rachel de Basso (S) 1:e ersättare 

Marita Klasson (SD) 1:e ersättare 

Erik Wågman (S) 1:e ersättare 

Nils-Erik Emme (KD) ersättare §§ 36-39 

Bengt-Ove Eriksson (V) 1:e ersättare 

 

Övriga:  

Anders Liif, personalsdirektör § 39 

Mårten Lindström, överläkare § 40 

Agneta Jansmyr, regiondirektör 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Kristina Bertov, chefscontroller  

Lena Lindgren, sekreterare  

   

§ 36 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Eva Eliasson att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 
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§ 37 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

tillägg av följande: 

 Extra nämndsammanträde  

§ 38 

RJL 

2015/1 

Anmälan av informationshandlingar 
Regiondirektören lämnar information, enligt bilaga. 

Informationshandlingarna anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 39 Informationsärenden och aktuell information 

Personaldirektören informerar om personalsituationen inför 

sommaren. 
 

Hälso- och sjukvårdsstrategen lämnar följande information:  

 IVO-ärenden 

§ 40 

RJL 

2015/ 

361 

Yttrande över ”Läkemedelsverkets redovisning 
av regeringsuppdrag avseende homeopatiska 
läkemedel" - Dnr S2013/8560/FS 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att  

 godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet, med tillägg att Region Jönköpings län 

förutsätter att man beaktar patientsäkerhetslagen, speciellt 

rörande gravida kvinnor och barn angående dessa 

läkemedel. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade promemoria. 

 

Region Jönköping ställer sig bakom Socialstyrelsens synpunkter i 

PM 2014-05-1902 och föreslår att alternativ 2 väljs. 

 

Beslutsunderlag 

 Remiss från Socialdepartementet S2013/8560/FS, 
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Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag 

avseende homeopatiska läkemedel  

 Rapport från Läkemedelsverket 2014-10-30, Förutsättningar 

för och konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i 

läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk 

läkemedelslagstiftning  

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Marcus Eskdahl vill ha ett tillägg att gravida kvinnor och barn 

inte ska använda dessa läkemedel. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att nämnden bifaller förslaget med Marcus 

Eskdahls tillägg. 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Regionstyrelsen 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 41 

RJL 

2015/ 

1076 

 
Val av representanter till Insikt-Utsikt 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 välja Helena Stålhammar och Eva Eliasson. 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Folkhälsa och sjukvård 

§ 42 Extra nämndsammanträde 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

 om att ha ett extra nämndsammanträde den 23 juni. 

§ 43 Planering av arbete med Budget 2016 med 
verksamhetsplan 
Redovisning av regiondirektör och hälso- och sjukvårdsstrateg om 
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förutsättningar för budget 2016 och flerårsplan 2017-2018. 

 

Information lämnas också om de finansiella förutsättningarna för 

2016 av chefscontrollern. 

 

Förslag under sammanträdet  

Nämnden vill fördjupa sig i följande: 

Effekter av hälsosamtalen, samt uppföljning och återkoppling 

Jämförelser av grannlandstingens sjukvårdsorganisationer 

Underlag för lättvårdsambulanser 

Tandvård för nyanlända 

Avtal som ska omförhandlas inför 2016 

”Regelböckerna” och avgifter (ingår i budgeten) 

§ 44 

RJL 

2015/ 

60 

 

 
Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
Beslut 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att lämna följande 

synpunkter:  

 att första meningen under Målet för policyn ändras till: 

”Målet med bidragsgivning inom rubricerade områden är att 

stödja och stimulera ideell verksamhet. Inom såväl 

folkhälsa, bildning som kultur finns en gedigen ideell 

verksamhet inom det civila samhället som bidrar till att 

förverkliga regionens vision om Ett bra liv i en attraktiv 

region.”  

 att under Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt lägga till 

följande punkt:  

”att den ideella föreningens/organisationens självständiga 

och oberoende roll ska beaktas i enlighet med den nationella 

överenskommelsen om samverkan mellan regeringen, 

Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna 

organisationer.” 

 Sid. 8 i Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 

områdena folkhälsa, utbildning och kultur under  

Särskilda villkor 

Ordet betalande i första meningen stryks, samt även hela 

den andra meningen Kyrkornas ungdomsorganisationer är 
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undantaget krav på medlemsavgifter.  

Följande förtydligande läggs till under första stycket:  

Med medlem avses en individ som genom en aktiv handling sökt 

medlemskap och accepterats i organisationen. 

 

Nämnden föreslår i övrigt: 

 att ”Region Jönköpings län tar initiativ till att träffa en 

överenskommelse med civila samhället i Jönköpings län 

utifrån den nationella överenskommelsen mellan 

regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt 

idéburna organisationer.” 

 - tillägg i tjänsteskrivelse (2015-03-16) till regionsstyrelsen, 

sid. 1 under Översyn, punkt 1 ”i samråd med nämnderna” 

Ny lydelse: Tydlig uppdelning vad som är policy och 

riktlinjer. Policy fastställs av regionfullmäktige och 

riktlinjer kan fortsättningsvis ändras av regionstyrelse i 

samråd med nämnderna utan beslut i fullmäktige. 

 

Reservationer 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig 

mot att den andra meningen tas bort på sid. 8 och vill överlåta 

avgörandet till regionsstyrelsen. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet 

vill också ha fört till protokollet att den tredje att-satsen i 

allianspartiernas yrkanden, är en fråga som ska hanteras av 

regionstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och 

föreningar fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-06-10, § 62. 

Regelverket har därefter varit föremål för viss förändring när det 

gäller bidrag inom kulturområdet. 

Nuvarande regelverk i övrigt har tillämpats i sex år och över tid 

har det framkommit behov av att göra vissa förändringar. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-03-16 
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Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 

utbildning och kultur 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Allianspartierna yrkar: 

att första meningen under Målet för policyn ändras till: 

”Målet med bidragsgivning inom rubricerade områden är att 

stödja och stimulera ideell verksamhet. Inom såväl folkhälsa, 

bildning som kultur finns en gedigen ideell verksamhet inom det 

civila samhället som bidrar till att förverkliga regionens vision om 

Ett bra liv i en attraktiv region.”  

 

att under Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt lägga till 

följande punkt:  

”att den ideella föreningens/organisationens självständiga och 

oberoende roll ska beaktas i enlighet med den nationella 

överenskommelsen om samverkan mellan regeringen, Sveriges 

kommuner och landsting, samt idéburna organisationer.” 

 

att ”Region Jönköpings län tar initiativ till att träffa en 

överenskommelse med civila samhället i Jönköpings län utifrån 

den nationella överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges 

kommuner och landsting, samt idéburna organisationer.” 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartierna med stöd av 

Vänsterpartiet yrkar följande: 

- tillägg i tjänsteskrivelse (2015-03-16) till regionsstyrelsen,  

sid. 1 under Översyn, punkt 1 ”i samråd med nämnderna”. 

Ny lydelse: Tydlig uppdelning vad som är policy och riktlinjer. 

Policy fastställs av regionfullmäktige och riktlinjer kan 

fortsättningsvis ändras av regionstyrelse i samråd med nämnderna 

utan beslut i fullmäktige. 

 

Sid. 8 i Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 

områdena folkhälsa, utbildning och kultur under  

Särskilda villkor 

- Ordet betalande stryks, samt även hela den andra meningen 

Kyrkornas ungdomsorganisationer är undantaget krav på 

medlemsavgifter.  
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- Följande förtydligande läggs till under första stycket: 

Med medlem avses en individ som genom en aktiv handling sökt 

medlemskap och accepterats i organisationen. 

 

De vill också ha fört till protokollet att den tredje att-satsen i 

allianspartiernas yrkanden är en fråga som ska hanteras av 

styrelsen. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden ovanstående yrkanden 

och tillägg. 

 

Beslutet skickas till 

Regionsstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk Eva Eliasson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015 -     -     och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


