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RS/24/2019
Revidering av delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i
Region Jämtland Härjedalen 2019–2022
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har den 30 januari 2019, § 8, antagit delegationsbestämmelser för
styrelsen. I bestämmelserna anges att beslut i ett antal ärendetyper delegeras till
regiondirektör.
Det har under hösten framkommit behov av att komplettera
delegationsbestämmelserna med en ärendetyp som omfattar överklagan av andra
myndigheters beslut, inklusive domar från allmän förvaltningsrätt. Detta förslås
därför läggas till i regionstyrelsens delegationsbestämmelser.
Regionfullmäktige beslutade i februari 2018, § 27, om en ny politisk organisation
för Region Jämtland Härjedalen för mandatperioden 2019–2022. Förändringarna
innebar bland annat att vårdvalsnämnden avvecklades, och att nämndens
verksamhet istället inrättades under regionstyrelsen. De ärendetyper som härrör till
den tidigare vårdvalsnämndens verksamhet och som delegerats till
regiondirektören återfinns under avsnitt 9 Hälso- och sjukvård i regionstyrelsens
delegationsbestämmelser. Detta avsnitt har nu setts över då det finns en
formulering i punkt 9.5 och 9.6 som behöver ändras. Det har även framkommit
behov av att förtydliga bestämmelserna gällande beslut om godkännande av
ägarbyte i företag samt beviljande av filialer till en godkänd vårdenhet. Utöver det
föreslås att beslut enligt punkt 9.7, ärendetyp Prövning av behandlingsförslag
enligt 10 § tandvårdsförordningen inte anmäls till styrelsen. Detta på grund av
mängden enskilda beslut, och med anledning av att besluten inte är
överklagningsbara.
Utöver ovanstående föreslås att de bestämmelser som finns i regionstyrelsen
reglemente (RS/2343/2016) gällande underskrifter och delgivning skrivs in i
delegationsbestämmelserna.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Följande ärendetyp läggs till under avsnitt 1. Allmänna ärenden och
rättsfrågor, och delegeras till regiondirektören (efter samråd med
regionjurist, får ej vidaredelegeras):
Överklagan av andra myndigheters beslut, inklusive domar från allmän
förvaltningsrätt
2. I punkt 9.5 och 9.6 ändras formuleringen allmäntandvård för barn och
ungdomar 3–19 år till allmäntandvård för barn och unga vuxna 3–23 år.
3. Beslut enligt punkt 9.7 Prövning av behandlingsförslag enligt 10 §
tandvårdsförordningen anmäls inte till styrelsen.
4. Följande ärendetyp läggs till under avsnitt 9. Hälso- och sjukvård, och
delegeras till regiondirektören:
Godkännande av ägarbyte i företag som godkänts för deltagande i Hälsoval
Jämtlands län.
5. Följande ärendetyp läggs till under avsnitt 9. Hälso- och sjukvård, och
delegeras till regiondirektören:
Beviljande av filialer till en godkänd vårdenhet
6. De bestämmelser som finns i regionstyrelsen reglemente (RS/2343/2016)
gällande underskrifter (punkt 6.1) och delgivning (punkt 6.2) skrivs in i
delegationsbestämmelserna.
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