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Plats: Läkarhuset i Tranås 

§ 28 

2016-

110A 

Överenskommelse mellan patientnämnden, 
Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet 
I samband med LAKO och sammanträde 1999-02-12 var 

parterna överens om att Landstingets skulle sköta 

patientnämndsverksamheten även för kommunerna. Så har 

skett, men någon överenskommelse har aldrig tecknats.  

 

Föreliggande förslag innebär en formalisering av uppdraget till 

Region Jönköpings län att ansvara för patientnämnds-

verksamheten även för länets 13 kommuner. 

 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå Region Jönköpings län och de 13 kommunerna 

godkänna förslaget till överenskommelse om samverkan inom 

patientverksamhet i Jönköpings län. 

 

att överlämna till Regionfullmäktige att besluta och godkänna 

överenskommelsen. 

Vid protokollet 

Jeanette Byskén Henriksson 

 

Ragnwald Ahlnér   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Regionfullmäktige  

Överenskommelse mellan Patientnämnden, 
Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige föreslås besluta   

 Godkänna överenskommelsen mellan Patientnämnden, Region Jönköpings 

län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet under 

förutsättning att respektive kommun godkänner överenskommelsen. 

Sammanfattning  
Patientnämnden har vid sitt möte 2016-04-28 beslutat att föreslå Region Jönköpings 

län och de 13 kommunerna godkänna förslaget till överenskommelse, se bilaga,  

om samverkan inom patientnämndsverksamhet i Jönköpings län. 

Information i ärendet  
I samband med LAKO och sammanträde 1999-02-12 var dåvarande Landstinget och 

länets kommuner överens om att Landstinget skulle sköta patientnämnds-

verksamheten även för kommunerna. Så har skett, men någon överenskommelse har 

aldrig tecknats.  

 

Förslaget innebär en formalisering av uppdraget till Region Jönköpings län att 

ansvara för patientnämndsverksamheten även för länets 13 kommuner.  

 

Överenskommelsen skrivs för att gälla från och med den dag då Region Jönköpings 

län och respektive kommun godkänt överenskommelsen till och med den 31 

december 2018. Överenskommelsen löper därefter fyra år i taget räknat från den 1 

januari efter det år allmänna val hållits i landet om det inte sägs upp senast 6 

månader före nästa mandatperiod. 

 

PATIENTNÄMNDEN 

 

 

 

Ragnwald Ahlnér  Jeanette Byskén Henriksson 

Ordförande   Sekreterare 










