Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 245.
Inledning

1 § För Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i
detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Hälso- och sjukvårdsnämnden skall utöva ledningen av hälso- och sjukvården enligt
hälso- och sjukvårdslagen, (HSL), dock ej sådan hälso- och sjukvård som ankommer på
kommun enligt bestämmelserna HSL, för vilken socialnämnden ansvarar. Nämnden
fullgör även de uppgifter som enligt tandvårdslagen åvilar regionen.
I nämndens uppdrag ingår bland annat att
 säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till hälso- och sjukvård på läns- och
regionnivå,
 besluta om vilka öppettider som skall gälla för allmänhetens tillgång till nämndens
olika verksamheter,
 ansvara för omhändertagande av avlidna,
 tillhandahålla insatser för särskilt stöd och service enligt 9 § 1. enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), efter socialnämndens beslut om insats.
 ansvara för fullgörandet av beredskapsförberedelser m.m. för verksamheten under höjd,
beredskap, och
 ansvara för de speciella ansvarsområden som anges i 8 kap. 7 § HSL,
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för funktionshindrade och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och
hörselskadade. Nämndens ansvar omfattar dock inte sådan habilitering, rehabilitering
och hjälpmedel som socialnämnden har ansvar för enligt HSL.
Nämnden ska vid sjukresor utom länet handlägga frågor om resekostnadsersättning enligt
lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor och fullmäktiges riktlinjer.
Organisation

3 § Under hälso- och sjukvårdsnämnden lyder hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Förvaltningen leds av en förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för
verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden är det organ inom regionen som tillsätter och beslutar om
reglemente för läkemedelskommitté enligt lagstiftningen om sådana kommittéer.
Sammansättning

4 § Hälso- och sjukvårdsnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

5 § Inom hälso- och sjukvårdsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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