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1 LEDAMÖTER OCH PRESIDIUM
Vårdvalsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare, som väljs för fyra år, räknat från och
med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har skett i hela landet (6 kap 13 §
kommunallagen).
Vårdvalsnämnden har en ordförande och en vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige
för den tid de valts som ledamöter i nämnden.
Om ordföranden är hindrad att fullgöra uppdraget, fullgör vice ordföranden det.
Vid samtidigt hinder för ordföranden och vice ordföranden samt vid längre hinder för ordföranden under tjänstgöringsperioden (>30 dagar) utser vårdvalsnämnden annan ledamot att för
tillfället föra ordet. Till dess valen har gjorts utövas ordförandeskapet av den som varit ledamot
längst tid. Om två eller flera har varit ledamöter lika länge har den äldste av dem företräde.

2 UPPGIFTER
2.1 Verksamhet
Vårdvalsnämnden ska








leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt 10 § hälso- och sjukvårdslagen vad avser
beställning av hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem för primärvård eller annan vård
och frågor som rör lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik samt hälso- och sjukvård utöver hälsoval som utförs av privata vårdgivare efter
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling,
leda folktandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen vad avser beställning av
barn- och ungdomstandvård enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och
tandvård enligt 8a § tandvårdslagen,
bereda ärenden som ska handläggas av fullmäktige inom sitt verksamhetsområde såvida
beredning inte gjorts av fullmäktigeberedning samt yttra sig över ärenden som ska handläggas av fullmäktige och som beretts av fullmäktigeberedning med de begränsningar som
framgår av 5 kap 29-32 §§ KL,
verkställa fullmäktiges beslut inom nämndens ansvarsområde,
i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till nämnden.

2.2 Kontroll och uppföljning
Vårdvalsnämnden ska
 se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Nämnden ska årligen fastställa och följa upp en plan för den interna
kontrollen.
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vid varje fullmäktigesammanträde redovisa uppdrag som fullgjorts enligt fullmäktiges
delegationsordning
informera från verksamheten om ärenden som har betydelse för fullmäktiges utövning av
sin verksamhetsstyrning (vårdvalsnämndens rapport).

2.3 Personal
Vårdvalsnämnden har ingen egen personal. Förvaltning och verkställighet av nämndens verksamhet ombesörjs av regionstyrelsens förvaltning.

2.4 Personuppgiftsansvar
Vårdvalsnämnden har ansvar för de behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens
verksamhetsområde.

2.5 Övrigt
Vårdvalsnämnden ska följa de regler och riktlinjer som regionstyrelsen fastställer för den ekonomiska förvaltningen och förvaltningen av fastigheter samt för stöd- och servicefunktioner.
Nämnden ska använda sig av de stöd- och servicefunktioner och de administrativa system som
regionstyrelsen har ansvar för.

3 DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE
Vårdvalsnämnden beslutar enligt kommunallagen 3 kap 13 § i frågor som rör förvaltningen och i
frågor som den enligt lag eller annan författning ska handha.
Vårdvalsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden. Är ett enskilt ärende som omfattas
av dessa bestämmelser av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för regionen ska det
avgöras av fullmäktige.





Besluta i ärenden som rör beställning av hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem i
primärvården eller annan vård,
besluta i ärenden enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för
sjukgymnastik,
besluta i ärenden som rör beställning av tandvård enligt valfrihetssystem för barn- och
ungdomstandvård och
besluta i ärenden som rör tandvård enligt 8a § tandvårdslagen
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4 SAMMANTRÄDE
4.1 Ersättare
Kan ledamot inte delta i sammanträde med vårdvalsnämnden ska denne utan dröjsmål underrätta
styrelsens sekreterare, som inkallar den ersättare till tjänstgöring vid sammanträdet, som står närmast i tur.
Reglerna i 5 kap 13-14 §§ KL om ersättares tjänstgöringsrätt ska gälla för ersättare i nämnden.
Infinner sig ordinarie ledamot under pågående sammanträde, till vilket han förut anmält förhinder, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel när beslut fattats i det ärende som behandlades
när den ordinarie ledamoten kom till sammanträdeslokalen.
Ersättare som är närvarande vid nämndens sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i
överläggningarna samt att få sin mening antecknad till protokollet.

4.2 Sekreterare
Sekreterare åt vårdvalsnämnden utses av regiondirektören.
Sekreteraren för nämndens protokoll, ombesörjer expedieringen av nämndens beslut och fullgör i
övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller särskilt beslutas av nämnden.

4.3 Sammanträdesplan
Vårdvalsnämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

4.4 Kallelse och handlingar
Kallelse och en preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid
sammanträdet ska göras tillgänglig för nämndens ledamöter och ersättare i god tid (minst 7 dagar)
före varje sammanträde med vårdvalsnämnden.
Slutlig föredragningslista fastställes vid varje sammanträdes början.
Fullständiga handlingar i de ärenden som har satts upp på föredragningslistan ska före sammanträdet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för regionens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens webbplats.
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4.5 Föredragande
Regiondirektören eller den som direktören utser är föredragande vid vårdvalsnämndens sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna.

4.6 Yttranderätt
Vårdvalsnämndens sekreterare får yttra sig i formella frågor som uppkommer under sammanträde med nämnden och lämna upplysningar med anknytning till sammanträdeshandlingarna.

4.7 Särskilt tillkallade
Förtroendevald eller tjänsteman hos regionen eller särskilt sakkunnig som avses i 6 kap 19 § andra
stycket kommunallagen tillkallas av vårdvalsnämndens ordförande. Den som tillkallats får meddela de upplysningar som begärs och har i övrigt endast yttranderätt som direkt avser upplysningarna.

4.8 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av
kommunallagen.

4.9 Hur ärendena avgörs
Regler om omröstning finns i 6 kap 28-29 §§ och 5 kap 41-44 §§ kommunallagen.

4.10

Justering av protokoll

Regler om protokoll och reservation till protokollet finns i 6 kap 30 § och 5 kap 57-62 §§ kommunallagen. Beträffande särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om reservation i avsnitt 7.10 i regionfullmäktiges arbetsordning.
Vårdvalsnämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att tillsammans med ordföranden justera vårdvalsnämndens protokoll.
Har flera ordföranden fungerat vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som avser de delar av sammanträdet som denne lett förhandlingarna.
Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signering på varje
sida av protokollet.
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Delgivning av protokoll

Vårdvalsnämndens sekreterare ska se till att utdrag ur nämndens protokoll lämnas till dem som är
berörda av i protokollet intagna beslut, såvida vederbörande inte får ett fullständigt protokoll.

5 UTSKOTT
Vårdvalsnämnden ska inte ha utskott.

6 ÖVRIGT
6.1 Underskrifter
Avtal, andra handlingar och liknande samt skrivelser i vårdvalsnämndens namn skrivs under av
ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden, i båda fallen med kontrasignation av
regiondirektören eller den han sätter i sitt ställe.
Avtal, andra handlingar samt skrivelser i ärenden som beslutas av delegat skrivs under av delegaten.
Skrivelser till följd av verkställighet av beslut undertecknas av tjänsteman som verkställer beslut.
Vårdvalsnämnden får besluta att underskrift i vissa fall ska ske i annan ordning.

6.2 Delgivning
Delgivning med vårdvalsnämnden sker med ordföranden, dess sekreterare eller den som enligt
särskilt beslut är behörig att ta emot delgivning.

6.3 Ikraftträdande
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2015.
Reglementet är fastställt av landstingsfullmäktige den 23 oktober 2013, § 184, den 16 april 2014 §
78. Reglementet ändrat av landstingsfullmäktige den 18 juni 2014, § 135 och 25 november 2014, §
219 och av regionfullmäktige den 25 november 2015, xx
.

