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Hälso- och sjukvårdsnämnd
Allmänt om nämndens uppgifter

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska utöva ledning av Region Värmlands hälso- och
sjukvård i enlighet med 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL).
Nämnden ska utöva ledningen av folktandvården i enlighet med 11 § tandvårdslagen
(1985:125) samt ledningen av Region Värmlands samlade insatser enligt 22 § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden är
således tillika tandvårdsnämnd samt nämnd för landstingets verksamhet enligt LSS.
Nämnden finansierar och styr vården genom överenskommelse med regionstyrelsen
och avtal med privata vårdgivare via vårdvalssystem samt ersättningssystem enligt
Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF), samt Lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning (LOL).
Nämnden utvecklar, styr och följer upp vården och insatser enligt LSS genom sin
nämndplan. Nämnden ska överenskomma med regionstyrelsen om genomförande av
nämndplanen för nämndens räkning.
Huvudmannaansvar och vårdgivaransvar

Region Värmland är huvudman med ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård, enligt
2 kap 2 § HSL. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ansvara för de uppgifter som följer
av Region Värmlands ansvar som huvudman.
Nämnden ska dessutom ha vårdgivaransvar inom det verksamhetsansvar som nämnden
har.
Nämndens uppgifter

•

Planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande
befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan,
organisationer och vårdgivare

•

Följa upp verksamheten och ekonomin och redovisa därmed förknippade
rapporter (bland annat prognoser, delårs- och årsbokslut) till regionstyrelsen

•

Samverka med andra huvudmän i fråga om planering av regionsjukvården
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•

Utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av fullmäktige
fastlagda ramarna

•

Besluta om en nämndplan för sitt ansvarsområde

•

Ansvara för vårdvalsystem inom primärvården inklusive framtagande av
förslag till förfrågningsunderlag (krav- och kvalitetsbok)

•

Ansvara för ersättningssystemen i enlighet med Lag om ersättning för
fysioterapi samt Lag om läkarvårdsersättning

•

Delta i den övergripande planeringen av investeringar inom hälso- och
sjukvården samt att samråda med berörda verksamheter inom hälso- och
sjukvården om förslag till specificerade investeringsobjekt, utarbeta yttrande
över och prioritera investeringsförslag

•

Utse smittskyddsläkare enligt smittskyddslagen (2004:168) som verkar på
uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden i frågor som inte gäller
myndighetsutövning,

•

Avge yttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens
ansvarsområde

•

Samordna Region Värmlands insatser inom de samordningsförbund som,
enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
inrättats tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
berörda kommuner.

•

Till fullmäktige bereda regionstyrelsens förslag till regional
utvecklingsstrategi inom det som avser nämndens ansvarsområde

•

I övrigt bereda ärenden till regionfullmäktige inom nämndens ansvarsområde

•

Inom nämndens ansvarsområde verkställa regionfullmäktiges beslut

•

Ansvara för upphandling av vårdvalssystem enligt Lag (2008:962) om
valfrihetssystem.

Kommunala bolag, stiftelser och föreningar

Nämnden ska svara för att tillvarata Region Värmlands intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, vad gäller verksamhet som faller inom
nämndens ansvar. Nämnden ska för fullmäktiges räkning till sådana bolags- och
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föreningsstämmor utse stämmoombud samt besluta om stämmodirektiv, under
förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Sammansättning

Nämnden består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.
Presidium

Nämndens presidium består av en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice
ordförande.
Utskott

Inom hälso- och sjukvårdsnämnden ska det finnas två utskott;
-

ett arbetsutskott med fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i
hälso- och sjukvårdsnämndens presidium ska tillika utgöra presidium i
arbetsutskottet,

-

ett tandvårdsutskott med tre (3) ledamöter. Personerna i hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium ska tillika utgöra presidium i
tandvårdsutskottet.

Arbetsutskottet – Inom utskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning
behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden,
enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till
utskottet.
Tandvårdsutskottet – Inom utskottet sker särskild beredning av ärenden avseende
tandvård. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden,
enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till
utskottet.
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