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Delegation av beslutsrätt till sjukvårdsutskott och
hälso- och sjukvårdsdirektören samt arbetsordning för
sjukvårdsutskott, sjukvårdsstyrelser och
programberedningar
Ärendebeskrivning
I detta ärende delegerar nämnden viss beslutsrätt till utskotten och hälsooch sjukvårdsdirektören samt beslutar om en arbetsordning för utskotten,
styrelserna och beredningarna.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-01-12
Delegationer till sjukvårdsutskott och hälso- och sjukvårdsdirektören, 201101-12
Arbetsordning för sjukvårdsutskott, sjukvårdsstyrelser och
programberedningar, 2010-12-16.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

delegera beslutsrätt till utskotten och hälso- och sjukvårdsdirektören
enligt bilaga 1 samt

att

anta arbetsordningen enligt förvaltningens förslag i bilaga 2.

Förvaltningens motivering till förslaget
I Reglementet för Hälso- och sjukvårdsnämnden anges att ledningen för
hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting utövas av nämnden.
Under nämnden finns tre sjukvårdsutskott som enligt Reglementet ska
besluta om lokala avtal inom sina respektive geografiska områden. Inom
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-01-12

ramen för Reglementet har nämnden att delegera beslutsbefogenheter till
utskotten. Härutöver kan nämnden delegera viss besluträtt till hälso- och
sjukvårdsdirektören med beaktande av begränsningarna i 6 kap. 34 §
kommunallagen (1991:900). Förvaltningens förslag till delegation av
beslutsrätt anges i bilaga 1. Förslaget innebär inga sakliga förändringar
jämfört med vad som har gällt under föregående mandatperiod.
Ekonomiska konsekvenser
Besluten medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Besluten medför inga konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Besluten medför inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Besluten medför inga miljökonsekvenser.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Patrik Hansson
Enhetschef
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Bilaga 1
HSN 1012-1341
2011-01-12

Delegation av beslutsrätt till
sjukvårdsutskott och hälso- och
sjukvårdsdirektören
Hälso- och sjukvårdsnämndens, sjukvårdsutskottens och
sjukvårdsstyrelsernas samt programberedningarnas ansvarsområden
regleras i Reglementet 1 för nämnden. Den organisatoriska
ansvarsfördelningen grundas på landstingsfullmäktiges beslut 2 om en ny
politisk organisation från den 15 december 2010. Utskottens
beslutsbefogenheter grundas på skrivningarna i Reglementet men befästs
och förtydligas med nödvändighet genom beslut i nämnden. Hälso- och
sjukvårdsdirektörens beslutsbefogenheter grundas inte på Reglementet
utan avgörs självständigt av nämnden med beaktande av de begränsningar
som framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900).
Sjukvårdsutskottens beslutsrätt
Enligt Reglementet åligger det respektive utskott att besluta om lokala avtal
inom sitt geografiska område. Vad detta i praktiken innebär framgår inte
direkt av Reglementet utan får fastställas av nämnden. Följande beslut ska
fattas i utskotten:





1

auktorisation 3 av vårdgivare enligt LOV 4 inom vårdvalsområdena
husläkarverksamhet, barnhälsovård, mödrahälsovård, logopedi,
fotsjukvård, läkarinsatser i särskilda boenden,
ögonbottenfotografering samt allmän och specialiserad tandvård
för barn och ungdomar,
auktorisation av vårdgivare inom kommande vårdvalsområden
där nämnden uttryckligen delegerat beslutsrätten,
sjukvårdsutskott City beslutar om auktorisation av vårdgivare som
inte är lokaliserade inom Stockholms län i de fall beslut inom
vårdvalsområdet fattas på utskottsnivå,

LS 1011-0949.
LS 1011-0897.
3
Beslutsbefogenheten omfattar godkännande av och avslag på ansökan om auktorisation
samt beslut om avtals förtida upphörande och avauktorisation.
4
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
2
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beslut om att inleda ersättningsetablering eller avslå ansökan om
ersättningsetablering samt beslut om att teckna samverkansavtal
enligt tillämpliga bestämmelser i LOL och LOS 5 ,
beslut att inleda upphandling, godkännande av
förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut avseende
upphandlingar som endast har betydelse för det berörda
utskottets geografiska ansvarsområde samt
direktavtal med egenregin som endast har betydelse för det
berörda utskottets geografiska ansvarsområde.

För andra beslut än ovan nämnda (och som inte utgör verkställighetsbeslut
på förvaltningsnivå) gäller att nämnden ska fatta sådana beslut, såvida inte
beslutsrätten uttryckligen har delegerats till utskott, enskild ledamot eller
ersättare eller anställd inom landstinget. Frågor som rör verksamhetens
mål, inriktning, omfattning och kvalitet eller annars är av principiell
betydelse ska alltid avgöras av nämnden.
Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslutsrätt
Följande beslutsrätt delegeras till hälso- och sjukvårdsdirektören och kan
inte delegeras vidare:





utfärdande av fullmakt att föra landstingets talan i mål och
ärenden som ankommer på nämnden,
mottagande av delgivning på nämndens vägnar,
utseende av utanordnare, attestanter samt befattningshavare med
befogenhet att teckna landstingets firma samt
avskrivning av fordran upp till och med 100 000 kronor

Följande beslutsrätt delegeras till hälso- och sjukvårdsdirektören och kan
delegeras vidare:





5

avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 24 §
förvaltningslagen (1986:223),
prövning av utlämnande av allmän handling enligt 6 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
beslut om medgivande enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400),
avskrivning av ett ersättningsetableringsärende,

Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik.
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avföra vårdgivare från registret över vårdgivare verksamma enligt
LOL och LOS,
beslut om vikariat enligt LOL och LOS samt
auktorisation av vårdgivare inom vårdval Vaccination.

Härutöver delegeras befogenhet för hälso- och sjukvårdsdirektören att
beslut om vårdavtal och andra avtal, som inte är av principiell betydelse,
med en total omslutning om högst 50 miljoner kronor. Beslutsbefogenheten
omfattar alla typer av avtal som kan förekomma inom verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsdirektören äger att vidaredelegera beslutsrätten.
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Bilaga 2
HSN 1012-1341
2010-12-16

Arbetsordning för Hälso- och
sjukvårdsnämndens sjukvårdsutskott,
sjukvårdsstyrelser och programberedningar
Sjukvårdsstyrelserna, -utskotten och programberedningarna arbetar på
uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden.
I programberedningarna och sjukvårdsstyrelserna ges de förtroendevalda
möjlighet att utveckla sin befolkningsföreträdarroll i styrningen av hälsooch sjukvården. Detta sker genom att de på olika sätt aktivt deltar i
processen för beredning av ärenden och fördjupar sig inom respektive
programberednings och sjukvårdsstyrelses ansvarsområde.
I Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente anges


Att det åligger respektive sjukvårdsutskott att besluta om lokala
avtal inom sitt geografiska område.



Att det åligger respektive sjukvårdsstyrelse att ur ett
befolkningsperspektiv, inom sitt geografiska område, bereda
uppdrag som läggs till grund för nämndens beställningar och avtal,
följa upp den samlade sjukvårdsverksamheten samt samverka med
kommunerna.



Att det åligger respektive programberedning att inom sitt
programområde följa upp hälso- och sjukvården utifrån ett
patientgrupps- och sektorsperspektiv, medverka i nämndens
gemensamma planering och beställningar samt att vidareutveckla
hälso- och sjukvårdssystemet.

Arbetsordningen berör ej sjukvårdsstyrelsernas/-utskottens och
programberedningarnas deltagande i budgetprocessen.
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Uppdrag och ansvar
Generella bestämmelser


Sjukvårdsstyrelserna och programberedningarna har ansvar för att
inom sitt ansvarsområde bereda ärenden inför Hälso- och
sjukvårdsnämndens eller sjukvårdsutskottens beslut. Med att
bereda avses att det ges tillfälle att framföra synpunkter.
Sjukvårdsstyrelserna och programberedningarna kan även ta del av
ärenden för kännedom. De är då informationsärenden på
sjukvårdsstyrelsernas och programberedningarnas sammanträden.



Huvudprincipen är att ärenden endast bereds av en
sjukvårdsstyrelse eller programberedning. Beroende på ärendets art
och omfattning kan dock undantag från denna huvudprincip göras
så att flera organ behandlar ett ärende.



Sjukvårdsstyrelser och programberedningar kan själva initiera
uppdrag genom att lämna skrivelser med förslag på uppdrag till
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Mindre uppdrag kan lämnas direkt
till förvaltningen.



Inför upphandling och införande av vårdval ska berörd
sjukvårdsstyrelse eller programberedning delta i framtagande av
förfrågningsunderlag. Beslut om antagande av leverantör tas av
Hälso- och sjukvårdsnämnden eller sjukvårdsutskott. Efter beslut
informeras berörd sjukvårdsstyrelse eller programberedning.



Inför varje år tar sjukvårdsstyrelserna och programberedningarna
fram och beslutar om varsin översiktlig handlingsplan och budget
rörande sitt interna arbete. Respektive budget administreras av
förvaltningen.

Sjukvårdsstyrelser/-utskott


Sjukvårdsutskotten har enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens
reglemente delegation att fatta beslut om lokala avtal inom sitt
geografiska område. (LS 1011-0949)



Hälso- och sjukvårdsnämnden har delegerat beslutanderätt till
sjukvårdsutskotten att inom sitt geografiska område besluta i
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auktorisationsärenden, ersättningsetableringar och tecknande av
samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning (LOL) respektive lagen (1993:1652) om
ersättning för sjukgymnastik (LOS). (HSN 2009-02-16, HSN 08111259) Delegationen gäller inte ärenden av principiell betydelse och
beslutanderätten ska utövas med beaktande av de principer och
riktlinjer som nämnden beslutat om inom ramen för fastställd
budget.


Innan sjukvårdsutskotten fattar beslut ska sjukvårdsstyrelserna
bereda ärendena. Styrelserna ska därmed ha tillgång till relevant
beslutsunderlag.



Sjukvårdsstyrelserna samverkar med kommunerna och
stadsdelarna inom sitt geografiska område. Formerna för
samverkan kan variera mellan styrelserna beroende på olika
förutsättningar och kommunernas/stadsdelarnas önskemål.

Formalia


Sjukvårdsstyrelser/-utskott och programberedningar sammanträder
på det ställe och de tider som respektive organ bestämmer och så
ofta som ordföranden finner det nödvändigt.



Kallelse ska skickas ut minst 10 dagar före möte. Sjukvårdsstyrelser
och -utskott ska ha separata kallelser. Utskick av handlingar sker
både per post och e-post till ledamöter, ersättare samt berörda
tjänstemän och politiska sekreterare.



Av dagordningarna till sjukvårdsstyrelserna och programberedningarna ska det framgå vilka ärenden som är besluts- och
informationsärenden samt beredningsärenden inför beslut i
sjukvårdsutskotten eller Hälso- och sjukvårdsnämnden.



Sekretess gäller vid upphandlingsärenden samt vid tecknande av
samverkansavtal med vårdgivare enligt LOL och LOS. Sekretess kan
även förekomma vid andra typer av ärenden.



Utskottsbeslut om upphandling eller vårdavtal ska föregås av MBLinformation/-förhandling.
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Formerna kring sjukvårdsstyrelsernas/-utskottens och
programberedningarnas möten diskuteras och fastställs av
respektive organ. Det kan handla om var mötet ska äga rum, former
för omröstning, genomförande av konferenser och studiebesök etc.



Vid samtliga sammanträden ska protokoll föras. Protokoll ska
justeras senast två veckor efter att mötet hållits.
Sjukvårdsstyrelserna och -utskotten ska ha separata protokoll.



Programberedningarnas och sjukvårdsstyrelsernas ståndpunkt i
beredningsärenden ska delges Hälso- och sjukvårdsnämnden och
sjukvårdsutskotten innan de fattar beslut.



Sjukvårdsutskottens delegationsbeslut anmäls till Hälso- och
sjukvårdsnämnden.



Samtliga beslutsprotokoll anmäls till Hälso- och sjukvårdsnämnden.



Dagordningar och protokoll publiceras på landstingets hemsida.



Hälso- och sjukvårdsdirektören utser, som sin företrädare, en
föredragande tjänsteman för varje sjukvårdsstyrelse/-utskott och
varje programberedning.



Den föredragande tjänstemannen ansvarar för att underlag tas fram
och att handläggare och andra sakkunniga kallas till
sjukvårdsstyrelsernas och programberedningarnas möten.



En sekreterare utses för varje sjukvårdsstyrelse/-utskott och
programberedning. Sekreteraren ansvarar för det administrativa
stödet och bistår den föredragande tjänstemannen.

