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Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård 
- beslutad 
Sammansättning  
1 §  
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.  

Arbetsformer  
2 §  
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse, 
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och 
nämnder.  

Nämndens uppgifter  
3 §  
Nämnden ska utöva ledning av Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård i 
enlighet med 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nämnden ska utöva 
ledningen av folktandvården i enlighet med 11 § tandvårdslagen (1985:125) samt 
ledningen av regionens insatser enligt 22 § lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade.  
 
Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att 
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till 
givna ramar. Nämnden har ansvar att disponera statliga och andra externa medel, 
som tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Nämnden ska, inom de ramar som fullmäktige fastställer, verka för en bättre hälsa 
hos befolkningen och bra vård på lika villkor utifrån befolkningens behov.  
 
Nämnden ansvarar för att hälso- och sjukvården bedrivs professionellt och 
kostnadseffektivt.  
 
Nämnden ska säkra en hög kompetens på det medicinska och vårdnadsmässiga 
omhändertagande av patienterna.  
 
Nämnden ansvarar för att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs enligt 
patientsäkerhetslagen (2017: 62 samt 2010:659).  
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Nämnden;  

• Ansvarar för regionens medicinska biobank enligt lagen (2002:297) om 
biobanker i hälso- och sjukvården m.m.  

• Beslutar om besöksinskränkningar enligt lagen (1996:981) om 
besöksinskränkningar vid, viss tvångsvård.  

• Fullgör i övrigt uppgifter som ankommer på huvudman/vårdgivare enligt 
författningar på hälso- och sjukvårdsområdet, i den mån sådana uppgifterna 
inte ligger på styrelsen. 

 
Nämnden ska följa upp och utvärdera såväl utlagd verksamhet som verksamhet 
som bedrivs i egen regi. Nämnden har att utarbeta förslag till regelbok för vårdval. 
Nämnden ansvarar för frågor som rör läkemedelskommittén.  
Nämnden ansvarar för rikssjukvårdsfrågor och specialistvård utomlands.  
Nämnden ansvarar för utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet.  

Yttranden (delegering av fullmäktige)  
4 §  
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av 
strategisk betydelse eller annars av större vikt. Samråd ska ske med berörda 
nämnd/nämnder. 

Samverkan och samråd  
5 §  
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd sker med patient- och 
brukarföreningar samt andra aktörer som har intressen och ansvar inom nämndens 
sakområden.  

Internationella frågor  
6 §  
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.  

Regiongemensamma uppgifter 
7 § 
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet, 
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.  

Redovisning 
8 §  
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige 
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige 
beslutat.   
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Personalansvar   
9 §  
Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för 
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.   

Personuppgiftsansvar  
10 §  
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för 
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.  

Delegation  
11 §  
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i 
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av 
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39§§ kommunallagen. Sådana 
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.  
 
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också 
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 
7 kap. 6 § kommunallagen.  
 
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som 
nämnden bestämt.  

Delgivning  
12 §  
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.  

Undertecknande av handlingar  
13 §  
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid 
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser.  
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.  
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 
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