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3. Komplettering förfrågningsunderlag Hälsoval Region
Jämtland Härjedalen 2016 (VVN/37/2015)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige fattade i juni 2015, § 72, beslut om att anta förfrågningsunderlag för
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016. Vårdvalsnämnden fick samtidigt i uppdrag
att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november
2015.

Beslutsunderlag

Kompletteringar förfrågningsunderlag Hälsoval 2016 (Dnr VVN/37/2015).

Regiondirektörens förslag

Kompletteringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016
antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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4. Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016
(VVN/33/2015)
Ärendebeskrivning
Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av
landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingstyrelsen 2014-11-04-05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.
Nämnderna har, som det anges i 6 kap§ 7 kommunallagen ansvar för den interna
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och
anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga nämnden ska årligen fastställa
en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande följa upp
internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att
åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd
ska även årligen rapportera resultat av sin internkontroll till regionstyrelsen.
Vårdvalsnämnden har utifrån internkontrollreglementes riskbedömning identifierat och
kartlagt ett antal risker och utifrån dessa valt ut tre områden, varav två fortlöper från
2015 års internkontrollplan, att arbeta med under 2016.
Förslaget beräknas ej föra med sig några kostnader eller ha påverkan på jämställdhet,
barns situation, miljö, mänskliga rättigheter eller regional utveckling.

Beslutsunderlag

Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 (VVN/33/2015).

Regiondirektörens förslag

Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 (VVN/33/2015) antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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5. Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015
(VVN/34/2015)
Ärendebeskrivning
Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av
landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingstyrelsen 2014-11-04-05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.
Nämnderna har, som anges i 6 kap 7 § kommunallagen ansvar för den interna
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och
anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga varje nämnd ska årligen
fastställa en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande
följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för
att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs.
Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultatet av sin internkontroll till
regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015 (VVN/34/2015).

Regiondirektörens förslag

1. Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015 antas.
2. Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015 överlämnas till
regionstyrelsen.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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6. Ändring i den politiska organisationen på grund av ny
politisk majoritet - remiss till nämnderna
(VVN/39/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om ändringar i fullmäktiges
arbetsordning, reglementen för styrelsen och nämnderna. Det har nu uppkommit en ny
politisk majoritet i regionfullmäktige varför det har uppstått behov av ändring i den
politiska organisationen. Det behöver ske en omfördelning av uppgifter mellan
regionstyrelsen och vårdvalsnämnden.
Eftersom organisationsförändringen berör vårdvalsnämnden bereds nämnden möjlighet
att yttra sig över regionstyrelsens förslag till reglementen innan fullmäktige behandlar
förslaget. Vårdvalsnämnden tillstyrker regionstyrelsens förslag att vårdvalsnämnden tar
över ansvaret för hälso – och sjukvårdsverksamhet som ska utföras av privata utförare
efter upphandling från regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Reglemente för vårdvalsnämnden ( RS/1684/2015).

Regiondirektörens förslag

1. Vårdvalsnämnden tillstyrker regionstyrelsens förslag till reglementet för
vårdvalsnämnden.
2. I reglementet avsnitt 4:10, andra stycket ändras ”regionstyrelsen” till
vårdvalsnämnden.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen

Ingela Jönsson
Planeringschef
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7. Revidering sammanträdesdatum 2016 vårdvalsnämnd
(VVN/35/2015)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet samt kommunala bolag, stiftelser och
föreningar och kommunalförbund. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt konstateras att
vårdvalsnämndens sammanträdesplanering gör det svårt att följa uppsatta tidsramar för
planering och uppföljning i enlighet med Region Jämtland Härjedalens styrmodell.
Nämnden bör med hänvisning till ovanstående revidera tre av 2016 års
sammanträdesdatum.

Regiondirektörens förslag

1. Vårdvalsnämndens sammanträde 28/4 flyttas till 12/5.
2. Vårdvalsnämndens sammanträde 1/9 flyttas till 15/9.
3. Vårdvalsnämndens sammanträde 6/10 flyttas till 13/10.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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8. Anmälan av delegationsbeslut till vårdvalsnämnden
(VVN/5/2015)
Beslut fattade av chefer.
- Anmälan till LOV Barntandvård från tandläkare Lisa Bengtsdotter (LS/488/2013).
- Ansökan till LOV Barntandvård från tandläkare Helen Tangas (LS/488/2013).
- Ansökan från Lits Fot och kroppsvård om uppsägning av avtal från Valfrihetssystem
Medicinsk Fotvård LS/386/2012).

Regiondirektörens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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9. Månadsrapportering ekonomi Vårdvalsnämnden
(VVN/19/2015)
Ärendebeskrivning
Månadsrapporter avseende de kostnadsställena som vårdvalsnämnden ansvarar för,
hälsovalet primärvård, privata vårdgivare, nödvändig – uppsökande tandvård och
barntandvård ska redovisas vid nämndens sammanträden.

Beslutsunderlag

Månadsrapport för hälsovalet primärvård, privata vårdgivare, nödvändig – uppsökande
tandvård och barntandvård 2015-10.

Förvaltningschefens förslag

Månadsrapport för hälsovalet primärvård, privata vårdgivare, nödvändig – uppsökande
tandvård och barntandvård 2015-10 noteras till protokollet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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