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Plats och tid: Martinsonsalen, den 7 januari 2019, klockan 8.30 - 10.00 
  
Närvarande 
ledamöter: 

Erik Lindborg (KD) 
Birgitta Ståhl (M) 
Inger Pilthammar (M) 
Karin Nordvall (C) 
Rosmarie Strömblad (L) 
Linda Ekström Sandstedt (S) 
Jan Anders Palmqvist (S) 
Marie Bengtsson (S) 
Hampus Engqvist (S) 
Lena Johansson (V) 
Camilla Karlman (SD) 
Tobias Alm (SD) 
Pernilla Cederholm (SD) 

  
Frånvarande 
ledamöter: 

Emma Stjernlöf (M) 
Markus Alexandersson (S) 

  
Tjänstgörande 
ersättare:  

Magnus Arvidsson (C) ersätter Emma Stjernlöf (M)  
Roine Olsson (S) ersätter Markus Alexandersson (S)  

  
Ersättare: Silke Jacob (C) 

Bengt Jönsson (KD) 
Inger Åkesson (KD) 
Jesper Rehn (L) 
Ann-Christin Denebo (S) 
Agneta Wildros (S) 
Magnus Dagmyr Winnetoft (S) 
Jan-Olof Wahllöf (V) 
Ronnie Nilsson (SD) 
Linda Marie Röman (SD) 
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Frånvarande 
ersättare:  

Malin Wästfelt (C) 
Kent Kullman (S) 
Anna Borgström (SD) 

  
Tjänstemän: Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Karin Norgren, personalchef 
Åsa Jersheim, ekonomidirektör 
Peter Pettersson, verksamhetsstrateg 
Helene Håkansson, administrativ chef 
Martina Leinvall, beredningssekreterare 

  
Plats och tid för 
justering: 

Wämö center den 7 januari 2019 

  
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
 
_______________________________ 
Martina Leinvall , kanslienheten 

 
Paragraf 

 
1 - 7 

 
Ordförande 

 
 
______________________________________________________ 
Erik Lindborg (KD) 

 
Justerare 

 
 
______________________________________________________ 
Jan-Anders Palmqvist (S)  
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Innehållsförteckning 

 
Val av justerare samt tid för justering § 1/19 
  
Godkännande av föredragningslista § 2/19 
  
Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning § 3/19 
  
Sammanträdesplan 2019 § 4/19 
  
Delegationsärenden § 5/19 
  
Anmälningsärenden § 6/19 
  
Nästa sammanträde  § 7/19 
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§ 1/19 
 

Val av justerare samt tid för justering 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 
1. Att utse Jan-Anders Palmqvist (S) att jämte ordföranden omedelbart justera dagens protokoll 
den 7 januari 2019.  
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§ 2/19 
 

Godkännande av föredragningslista 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 
1. Att godkänna föredragningslistan.
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Klicka här för att ange text. 
Klicka här för att ange text. 
§ 3/19   Ärendenummer: 2018/02009 
 

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutar 
 

1. Att godkänna justerad delegationsordning att gälla från och med 7 januari 2019. 

2. Att beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

3. Att beslut som fattats efter vidaredelegation ska anmälas till hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

4. Att föreslå regionstyrelsen återkomma med förslag på delegering av arbetsmiljöansvaret.  

5. Att notera att pågående verksamhet inom nämnden inte ryms inom budgetram. 

6.   Att omedelbart justera paragrafen. 

Sammanfattning 

Bildandet av Region Blekinge från och med 1 januari 2019 innebär att hälso- och 
sjukvårdsnämnen behöver anta en ny delegationsordning.  
 
Delegationsbeslut är beslut där styrelsen har överlåtit beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en 
ledamot eller ersättare, eller en anställd i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det 
regleras i Kommunallag (2017:725). Nämnden ska besluta i vilken utsträckning som beslut 
fattade med stöd av delegation ska anmälas till nämnden förutom delegerade brådskande beslut 
som ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Nämnden ska också besluta i vilken utsträckning som beslut fattade efter vidaredelegation ska 
anmälas till nämnden. Om nämnden beslutar att vissa beslut inte skall anmälas till nämnden så 
ska dessa beslut särskilt protokollföras i de fall besluten kan överklagas genom 
laglighetsprövning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Hälso- och sjulvårdsnämndens delegationsordning 
Bilaga: Delegationsordningen hälso- och sjukvårdsnämnden  

Förslag till beslut 
Förslag till delegationsordning ändras så att punkt B 3.4 utgår. I övrigt enligt förslag.  
 
Jan-Anders Palmqvist (S) yrkar bifall till liggande förslag med ändring av att punkt B 3.4 utgår 
samt tillägg av punkterna 4 och 5.  
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Beslutsgång 
Ordförande Erik Lindborg (KD) ställer Jan-Anders Palmqvists (S) förslag under proposition 
och nämnden bifaller förslaget.  

Protokollet ska skickas till 
Regionsstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsdirektören  
Diariet 
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§ 4/19 
 

Sammanträdesplan 2019 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 

1. Att nämnden sammanträder följande datum under 2019 
 
24 januari  
28 februari 
28 mars 
23 maj  
18 juni (tisdag) 
29 augusti 
26 september 
24 oktober 
12 december 

Sammanfattning 
Sammanträdesplan för Region Blekinges nya nämnder är framtagen med hänsyn till den 
planerings - och uppföljningsprocess som ska gälla för Region Blekinge 2019 och till 
beredningsprocessen i förhållande till regionsstyrelsen och regionfullmäktige. 
Sammanträdesdagar är föreslagna till tisdagar och torsdagar. 
 
Landstingsstyrelsen beslutade om regionsstyrelsens sammanträdesplan den 28 maj 2018 och 
landstingsfullmäktige beslutade om regionfullmäktiges sammanträdesplan den 11 juni 2018. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Sammanträdesplan för Region Blekinge 2019 

Beslutsgång 
Ordförande Erik Lindborg (KD) ställer förslag till sammanträdesdatum för hälso- och 
sjukvårdsnämnden under proposition och nämnden bifaller förslaget. 

Protokollet ska skickas till 
Regionsstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Diariet  
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§ 5/19 
 

Delegationsärenden 

Anmälan om beslut enligt delegation för förvaltningschefen för primärvården och för 
förvaltningschefen för folktandvården. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar  
 
1. Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt Dnr: 2013/0067. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut enligt delegationsordning 2019-01-07. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Beslut delegerade till hälso- sjukvårdsdirektören. 

Personalärende 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-01-07. 

Protokollet ska skickas till  
Diariet 
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Klicka här för att ange text. 
§ 6/19 
 

Anmälningsärenden 

Hälso- och sjukvårdsnämnden finner 
 
1. Att nämnden tagit del av anmälningsärendena. 

Protokollet ska skickas till  
Diariet 
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§ 7/19 
 

Nästa möte 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar  
 

1. Att nästa möte med nämnden äger rum den 24 januari 2019. 

Protokollet ska skickas till  
Diariet  
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