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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
Föredragande landstingsråd: Chris Heister

Ärendet
Landstingsdirektören föreslår ändring av reglemente för landstingsstyrelse
samt tillägg till delegationsordning för landstingsstyrelsen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
enligt bilaga till landstingsstyrelsens förslag.

Landstingsstyrelsen har för egen del beslutat att godkänna tillägg till
delegationsordning för landstingsstyrelsen enligt vad som framgår av
bilaga.
De förändringar som görs i reglementet är en följd av att ansvaret för
naturbruksskolorna överförts från kultur- och utbildningsnämnden till
landstingsstyrelsen. I avvaktan på att delegationsbestämmelserna för
utskotten fastställs har landstingsstyrelsen ansvaret för naturbruksskolorna.

Bilaga
Förslag till ändrat reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt tillägg till
delegationsordning för landstingsstyrelsen
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 februari 2007.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 februari 2007.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till mp-ledamotens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

Mp-ledamoten reserverade sig:
”Miljöpartiet de Gröna föreslår landstingsstyrelsen besluta att avslå
ändringsförslagen.
Ändringsförslaget är ett resultat av att den borgerliga majoriteten i ett första
steg vill föra över ansvaret för naturbruksskolorna till landstingsstyrelsen för
att i nästa steg avveckla landstingets ansvar för verksamheten.
Miljöpartiet de Gröna anser att den för några år sedan genomförda omorganisationen då ansvaret för naturbruksskolorna överfördes till kultur- och
utbildningsnämnden från landstingsstyrelsen var ett bra beslut, som skulle ge
skolorna nya utvecklingsmöjligheter och även renodla landstingsstyrelsens
förvaltning.”

Ärendet och dess beredning
Landstingsfullmäktige beslöt i december 2006 att överföra ansvaret för
naturbruksskolorna från kultur- och utbildningsnämnden till landstingsstyrelsen. Detta medför att smärre ändringar måste göras i reglementet för
landstingsstyrelse och nämnder. Delegationsordningen för landstingsstyrelsen bör också kompletteras med anledning av landstingsstyrelsens nya
uppgifter. I avvaktan på att delegationsbestämmelserna för utskotten
fastställs har landstingsstyrelsen ansvaret för naturbruksskolorna.
De ändringar som beslutet medför har markerats med streck i kanten i
bilagorna.
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Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 januari 2007 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna
ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med
vad som framgår av bilaga, dels för egen del besluta
att godkänna tillägg till delegationsordningen för landstingsstyrelsen i
enlighet med vad som framgår av bilaga.
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Bilaga

REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSE OCH
NÄMNDER
Fastställt av fullmäktige den 28 november 2006, § 266, LS 0611-1837 och
den februari 2007, §
, LS 0701-0082.

INLEDNING
Roller och ansvarsfördelning mellan fullmäktige, styrelsen och
nämnderna
Landstingsfullmäktige
Endast fullmäktige får besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för landstinget. I Kommunallagen (KL) 3 kap 9 § finns
närmare föreskrivet om fullmäktiges uppgifter, men här kan anges att
fullmäktige förutom att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten bl a
skall fastställa budget och skattesats och skall besluta om den politiska
organisationen och fastställa reglementen för landstingets nämnder.
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens grundläggande roll så som den är reglerad i KL 6 kap
är att leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Uppsiktsansvaret gäller även den
verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform.
Landstingsstyrelsen utövar också ägar- och huvudmannaskapsfunktionen i
de företag och andra juridiska personer som landstinget helt eller delvis äger
eller på annat sätt har intressen i.
I sitt arbete med att hålla samman organisationen till en helhet skall styrelsen
ange riktlinjer och utge föreskrifter samt utarbeta nödvändiga policies.
Styrelsen har ansvar för upprättande av budgetförslag och bestämmer när
övriga nämnder senast skall lämna sina budgetförslag till styrelsen. Vidare
har styrelsen ansvar för årsredovisningen och delårsrapportering. Styrelsen
får från övriga nämnder, styrelser, beredningar och anställda inom
landstinget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att
styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.
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Styrelsen svarar också för att den politiska ledningsorganisationen är
ändamålsenligt uppbyggd och att förslag till de ändringar som behövs läggs
fram till fullmäktige.
För att styrelsen skall ha möjlighet att ta sig an dessa uppgifter finns sex
stycken utskott. Den principiella ansvars- och beslutsfördelningen mellan
styrelsen och dess utskott är att samtliga frågor som rör verksamhetens mål,
inriktning, omfattning och kvalitet eller annars är av större principiell
betydelse skall avgöras av styrelsen in pleno. Övriga frågor får delegeras till
respektive utskott eller till tjänsteman.
Allmänna utskottet
Utskottet skall vara ett forum för diskussion och information mellan de
politiska partierna. Utskottet skall också bereda frågor rörande patientvalsystem inom primärvården och utveckla ersättningssystem samt bereda
frågor om mångfaldsarbete. Vidare skall utskottet nominera ledamöter i de
s.k. professionella styrelserna.
Landstingsstyrelsen kan delegera beslutanderätt till utskottet i vissa frågor.
Strategiska utskottet
Strategiska utskottet bereder övergripande styrnings-, system- och
organisationsfrågor samt övergripande investeringsfrågor. Utskottet ansvarar
också för att förslag till generella ägardirektiv tas fram inför beslut i
fullmäktige. Utskottet bereder även specifika ägardirektiv för enheter inom
landstingskoncernen där detta ansvar inte åvilar produktionsutskottet.
Landstingsstyrelsen kan delegera beslutanderätt till utskottet i vissa frågor.
Produktionsutskottet
Produktionsutskottets ansvarsområde avser den landstingsägda sjukvårdsproduktionen oberoende av om denna drivs som kommunal förvaltning eller
aktiebolag. Till sjukvårdsproduktionen räknas även Medicarrier AB,
Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB samt
Folktandvården Stockholms län AB. Utskottet har också att följa och bereda
frågor avseende bolaget TioHundra AB som landstinget, via ett kommunaförbund, äger tillsammans med Norrtälje kommun.
Utskottet bereder frågor om sjukvårdsproduktionens ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat, investeringar inom sjukvården samt
ägarstyrning bl a i form av specifika ägardirektiv. Produktionsutskottet
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ansvarar även för övergripande personalfrågor och integrationsfrågor
avseende hela landstingskoncernen.
Landstingsstyrelsen kan delegera beslutanderätt till utskottet i vissa frågor.
FoUU-utskottet
FoUU-utskottet bereder frågor om forskning, utveckling och utbildning samt
samhällsmedicinska frågor. Utskottet bereder även frågor rörande det nya
universitetssjukhuset i Solna.
Landstingsstyrelsen kan delegera beslutanderätt till utskottet i vissa frågor.
Arvodesutskottet
Under landstingsstyrelsen svarar arvodesutskottet för tolkning och tillämpning
av bestämmelserna om arvoden, andra ersättningar och pension för
förtroendevalda samt fattar beslut i sådana frågor.
Krisledningsutskottet
Krisledningsutskottet fullgör i den utsträckning landstingsstyrelsen beslutar
styrelsens uppgifter som krisledningsnämnd enligt lagen (2002:833) om
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

LANDSTINGETS NÄMNDER
Landstingets nämndorganisation, vid sidan av landstingsstyrelsen, består av
hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnden, regionplane- och trafiknämnden, färdtjänstnämnden, kulturnämnden, styrelsen för Karolinska
Universitetssjukhuset, styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde samt
styrelsen för Sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje.
Nämnderna skall inom respektive ansvarsområde bereda fullmäktiges
ärenden och ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs. De står under
landstingsstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför
fullmäktige.
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TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1§
Detta reglemente gäller för Stockholms läns landstings nämnder, med vilka
avses
-

Landstingsstyrelsen, dess utskott och beredningar
Hälso- och sjukvårdsnämnden, dess utskott, sjukvårdsstyrelser och
programberedningar
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
Styrelsen för sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje
Färdtjänstnämnden
Patientnämnden
Kulturnämnden
Regionplane- och trafiknämnden.

För Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd finns
ett särskilt reglemente

UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN
LANDSTINGSSTYRELSEN
Ledning
2§
Styrelsen skall leda, utveckla och samordna förvaltningen av landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen
skall också ha ägaransvar för och uppsikt över landstingets bolag.
3§
Styrelsen skall uppmärksamt följa de förhållanden som kan inverka på
utvecklingen av den verksamhet som bedrivs eller finansieras av
landstingets nämnder och företag samt på landstingets samlade ekonomiska
ställning. Styrelsen skall göra de framställningar hos fullmäktige, övriga
nämnder och landstingets företag, statliga och kommunala myndigheter samt
organisationer som behövs.

FÖRSLAG 2007:11

8
LS 0701-0082

4§
Styrelsen skall utöva landstingets ägar- och huvudmannaskapsfunktion i de
företag och andra juridiska personer som landstinget helt eller delvis äger
eller på annat sätt har intressen i samt har att tillvarata landstingets intressen
vid bolags- eller föreningsstämmor eller motsvarande sammanträden i
sådana företag eller juridiska personer.
Styrelsen skall ha fortlöpande uppsikt över sådana företag och juridiska
personer såvitt avser ekonomi och efterlevnad av givna direktiv samt andra
förhållanden som är av betydelse för landstinget.
5§
Styrelsen utgör krisledningsnämnd enligt lagen om extraordinära händelser i
fredstid hos kommuner och landsting (2002:833) och får under de förutsättningar som anges i lagen överta verksamhetsansvar och beslutanderätt
från övriga nämnder och styrelser inom landstinget i den omfattning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art.
Ekonomi och finanser
6§
Styrelsen svarar inför fullmäktige för att landstinget har en god ekonomisk
hushållning.
7§
Styrelsen skall ha hand om landstingets förvaltning av donationsfonder och
donationsstiftelser och skall, om inte annat föreskrivits, vid behov ansöka
om permutation samt besluta om mottagande av donationer till landstinget.
8§
Styrelsen får besluta om tekniska justeringar i de årsbudgetar som
fullmäktige har fastställt.
Styrelsen får också besluta om omfördelning av landstingsbidragen till
nämnderna respektive ändringar av avkastningskraven på företagen inom
ramen för fullmäktiges riktlinjer.
9§
Styrelsen får på fullmäktiges vägnar avskriva landstingets fordringar i de fall
det inte har uppdragits åt någon annan nämnd.
Styrelsen har befogenhet att avskriva fordringar inom det egna verksamhetsområdet samt att avskriva fordringar över 100 000 kronor inom hela
landstingets verksamhetsområde
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Övergripande arbetsgivarfrågor
10 §
Styrelsen är landstingets ledande arbetsgivarorgan. Det åligger styrelsen
1. att leda och samordna landstingets personal- och lönepolitik,
2. att uppmärksamt följa de förhållanden som kan inverka på landstingets
personal- och lönepolitik och hos landstingets nämnder och företag samt
myndigheter och organisationer göra de framställningar som är påkallade,
3. att ha det övergripande ansvaret för landstingets långsiktiga personalförsörjning samt ta de initiativ som styrelsen finner påkallade,
4. att vara pensionsmyndighet för landstingets nämnder.
11 §
Styrelsen beslutar om stridsåtgärder för nämnderna.
Styrelsen får också lämna sådana uppdrag som avses i kommunala
delegationslagen (1954:130). Ett uppdrag får dock inte omfatta att sluta
sådana avtal som avses i 32 § andra stycket, lagen om medbestämmande
(1976:580).
12 §
Styrelsen godkänner medlemskap i annan arbetsgivarorganisation än
landstingsförbundet.
Övriga uppgifter
13 §
Styrelsen har det övergripande ansvaret för landstingets beredskaps- och
katastrofplanering.
14 §
Det åligger styrelsen vidare
1. att svara för landstingets övergripande informationsverksamhet,
2. att fullgöra de uppgifter som ankommer på styrelsen enligt arkivlagen
(1990:782) och enligt de bestämmelser fullmäktige utfärdar,
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3. att förhandla i frågor som rör uppgiftsfördelningen mellan landstinget,
staten och kommunerna eller som kräver övergripande bedömningar eller ett
samlat uppträdande från landstinget,
4. att bevaka och ta initiativ i regionala och internationella frågor som rör
verksamheter för vilka landstinget har ansvar och som inte handhas av annan
landstingets nämnd eller bolag.
5. att ansvara för landstingets offentliga skolväsende enligt skollagen
(1985:1100) och till denna hörande författningar.
15 §
Styrelsen får avge yttrande på landstingets vägnar i sådana ärenden som rör
bara styrelsens eget verksamhetsområde och i ärenden som rör landstingets
samlade verksamhet som inte är av principiell betydelse eller annars av
större vikt.
Ledamöter och ersättare.
16 §
Landstingsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i styrelsen till det antal
som fullmäktige beslutar.
Valen förrättas av det nyvalda fullmäktige på det första sammanträdet under
mandatperioden.
17 §
Fullmäktige väljer en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
bland ledamöterna i styrelsen.
Fullmäktige beslutar om mandattiden för ordföranden och vice ordförandena.
Landstingsråd
18 §
Nyvalda fullmäktige utser på det första sammanträdet under mandatperioden
landstingsråd till det antal fullmäktige beslutar.
Om någon ledamot begär det skall varje landstingsråd väljas särskilt.
Valen gäller från och med den tidpunkt för valen och tills fullmäktige åter
förrättar val av landstingsråd enligt första stycket.
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19 §
I samband med valet fastställer fullmäktige fördelningen av landstingsrådens
föredragningsskyldighet i fullmäktige och i styrelsen. De föredragande
landstingsråden, dvs landstingsråden inom majoriteten bildar en beredning.
Fullmäktige väljer bland dem en ordförande och vice ordförande i
beredningen.
Styrelsen utser två landstingsråd att ingå i sjukvårdsledningen på gemensam
stabsplats vid högsta beredskap samt bemyndigar dessa att, var och en för
sig, om situationen så kräver fatta alla nödvändiga beslut som ankommer på
styrelsen eller dess krigsutskott.
20 §
Bestämmelserna i 4 kap 8 och 9 §§ om uppdragets upphörande och 6 kap 14 §
första stycket i kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt för landstingsråden.
21 §
Landstingsråden skall vara närvarande vid styrelsens sammanträden. Ett
landstingsråd som inte är ledamot i styrelsen har rätt att delta i överläggningarna och att anteckna sin mening i protokollet.
22 §
Fullmäktige fastställer en instruktion med närmare föreskrifter om
landstingsråden och den beredning som avses i 19 §.
Utskott
23 §
Inom styrelsen skall finnas ett allmänt utskott, ett strategiskt utskott, ett
produktionsutskott, ett FoUU-utskott, arvodesutskott och ett
krisledningsutskott.
24 §
Styrelsen får tillsätta de ytterligare utskott som styrelsen bestämmer.
25 §
Styrelsen väljer ledamöter och ersättare i de utskott som avses i 23 § till det
antal som fullmäktige beslutat. Styrelsen förrättar valen på det första
sammanträdet under mandatperioden. Valen gäller för tid som fullmäktige
bestämmer.
26 §
Styrelsen beslutar om antalet ledamöter och ersättare samt om mandattiden i
de utskott styrelsen tillsätter enligt 24§.
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27 §
Styrelsen väljer bland ledamöterna i utskotten för varje utskott en ordförande
och en vice ordförande. Styrelsen får också utse en andre vice ordförande i
utskotten.
28 §
Om ett val av ersättare i ett utskott inte sker proportionellt skall styrelsen
bestämma den ordning i vilken ersättarna skall kallas in. Om en ledamot
eller ersättare avgår som inte har utsetts genom proportionella val, skall
styrelsen så snart det kan ske förrätta fyllnadsval för återstående del av
tjänstgöringsperioden.
Allmänna utskottet
29 §
Det åligger allmänna utskottet särskilt att
1. vara ett forum för diskussion och information mellan de politiska
partierna
2. bereda frågor rörande patientvalsystem inom primärvården och utveckla
ersättningssystem
3. bereda frågor om mångfaldsarbete inom sjukvården och tandvården
4. nominera ledamöter till styrelserna för landstingets samtliga produktionsenheter inklusive de aktiebolag där landstinget direkt eller indirekt innehar
samtliga aktier, med undantag för SL, WÅAB och Locum AB, och till
styrelserna i aktiebolag där landstinget indirekt innehar samtliga aktier, varvid
samråd ska ske med moderbolagens styrelser
30 §
Allmänna utskottet består av tretton ledamöter.
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Strategiska utskottet
31 §
Det åligger strategiska utskottet särskilt att
1.bereda övergripande styrnings- system- och organisationsfrågor
2. bereda övergripande investeringsfrågor
3. utarbeta förslag till generella ägardirektiv
4. utarbeta förslag till specifika ägardirektiv där detta ansvar inte åvilar
produktionsutskottet
32 §
Strategiska utskottet består av nio ledamöter och nio ersättare.
Produktionsutskottet
33 §
Produktionsutskottet svarar för frågor rörande den landstingsägda sjukvårdsproduktionen oberoende av om denna drivs som kommunal nämnd eller
aktiebolag. Till sjukvårdsproduktionen räknas även Medicarrier AB, Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB samt Folktandvården Stockholms län AB. Utskottet har också att följa och bereda frågor
avseende bolaget TioHundra AB som landstinget, via ett kommunalförbund,
äger tillsammans med Norrtälje kommun.
Det åligger utskottet särskilt att
1. bereda frågor om sjukvårdsproduktionens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
2. bereda frågor om investeringar inom sjukvården
3. utarbeta förslag till specifika ägardirektiv
4. bereda integrationsfrågor avseende hela landstingskoncernen.
Under landstingsstyrelsen svarar produktionsutskottet för frågor avseende
hela landstingskoncernen som åligger styrelsen som ledande arbetsgivarorgan och som räknas upp under 10 § samt vidare särskilt
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1. att teckna lokala avtal om löne- och allmänna anställningsvillkor för
landstingets anställda (LOK),
2. att fastställa en förhandlingsordning för landstinget och bestämma om
nämndernas befogenheter att träffa kollektivavtal om löner och andra
anställningsvillkor för sina anställda,
3. att företräda landstingets nämnder inför domstol i arbetsrättsliga tvister,
4. att ge råd och stöd vid landstingets arbete för jämställdhet mellan kvinnor
och män.
34 §
Produktionsutskottet består av nio ledamöter och nio ersättare.
FoUU - utskottet
35 §
FoUU-utskottet åligger särskilt
1. bereda frågor om landstingets strategiska inriktning på forskning,
utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården.
2. bereda frågan om vilka resurser som gemensamt skall hanteras mellan
landstinget och Karolinska Institutet.
3. utarbeta förslag om inriktning och prioriteringar för övriga FoUUsatsningar
4. följa upp verksamheten inom FoUU-området
5. bereda frågor avseende samhällsmedicin
6. bereda frågor avseende det nya universitetssjukhuset
36 §
FoUU-utskottet består av nio ledamöter och nio ersättare
Arvodesutskottet
37 §
Arvodesutskottet svarar för tolkning och tillämpning av bestämmelserna om
arvoden, andra ersättningar och pension för förtroendevalda.
Arvodesutskottet består av två ledamöter
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Krisledningsutskottet
38 §
Krisledningsutskottet fullgör i den utsträckning landstingsstyrelsen beslutar,
styrelsens uppgifter som krisledningsnämnd enligt lagen (2002:833) om
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
Krisledningsutskottet består av högst nio ledamöter och nio ersättare.
Det åligger utskottet att
1. följa och samordna landstingets insatser enlig nämnda lag och enligt
landstingsfullmäktiges fastställda plan för extraordinära händelser i fredstid.
2. planera och utveckla landstingets insatser vid extraordinära händelser i
samverkan med länets övriga myndigheter.
3. utbilda och öva för extraordinära händelser.

HÄLSO- SJUKVÅRDSNÄMNDEN
39 §
Nämnden skall utöva ledning av Stockholms läns landstings hälso- och
sjukvård i enlighet med 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Nämnden skall utöva ledningen av folktandvården i enlighet med 11 §
tandvårdslagen (1985:125) samt ledningen av landstingets samlade insatser
enlig 22 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Nämnden skall i dessa egenskaper ansvara för att all hälso- och sjukvård,
tandvård och insatser enligt LSS i landstinget styrs, samordnas och utvecklas
på ett sådant sätt att de samlade resurserna anpassas till befolkningens behov
och bidrar till förbättring av hälsotillståndet.
Under hälso- och sjukvårdsnämnden skall finnas tre sjukvårdsutskott, tre
lokala sjukvårdsstyrelser och fem programberedningar för gemensamma
hälso- och sjukvårdsfrågor.
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40 §
Det åligger nämnden särskilt
1. att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande
beställarperspektiv,
2. att utveckla landstingets insatser för förbättrad folkhälsa inom ramen för
fullmäktiges beslut,
3. att följa upp verksamheten och ekonomin ur ett beställarperspektiv och att
redovisa därmed förknippade rapporter (bl a prognoser, månads-, delårs-,
och årsbokslut) till landstingsstyrelsen,
4. att samverka med andra huvudmän i fråga om planering av regionsjukvården,
5. att utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av
fullmäktige fastlagda ramarna,
6. att ansvara för patientvalsystem inom primärvården och andra
ersättningssystem
7. att samråda med berörda enheter inom sjukvårdsproduktionen om förslag
till investeringar och utarbeta yttrande över investeringsförslag.
Sjukvårdsutskotten
41 §
Under hälso- och sjukvårdsnämnden finns
-

sjukvårdsutskottet Mitt : Stockholms stad och Ekerö kommun
sjukvårdsutskottet Söder : kommunerna i södra länet
sjukvårdsutskottet Norr : kommunerna i norra länet undantaget
Norrtälje kommun.

Det åligger särskilt respektive utskott att besluta om lokala avtal inom sitt
geografiska område.
42 §
Den principiella ansvars- och beslutsfördelningen mellan nämnden och dess
utskott är att samtliga frågor som rör verksamhetens mål, inriktning,
omfattning och kvalitet eller annars är av större principiell betydelse skall
avgöras av nämnden. Övriga frågor får delegeras till respektive utskott eller
till tjänsteman.
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43 §
Varje sjukvårdsutskott består av tre ledamöter.
Sjukvårdsstyrelserna
44 §
Till stöd för hälso- och sjukvårdsnämnden finns sjukvårdsstyrelsen Norr,
sjukvårdsstyrelsen Mitt och sjukvårdsstyrelsen Söder.
Det åligger särskilt respektive sjukvårdsstyrelse att inom sitt geografiska
område
1. bereda uppdrag som läggs till grund för nämndens beställningar och avtal
2. följa upp den samlade sjukvårdsverksamheten utifrån ett
medborgarperspektiv
3. samverka med kommunerna
45 §
Varje sjukvårdsstyrelse består av tretton ledamöter och nio ersättare.

Programberedningar
46 §
Till stöd för hälso- och sjukvårdsnämnden beredning av ärenden finns
följande programberedningar
1. Äldre och multisjuka
2. Kroniskt sjuka och de stora folksjukdomarna
3. Psykiatri och missbruk
4. Barn och unga
5. Tandvård
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Det åligger särskilt respektive programberedning att inom sitt programområde
1. följa upp hälso- och sjukvården utifrån ett patientgrupps- och
sektorsperspektiv
2. medverka i nämndens gemensamma planeringar och beställningar
3. vidareutveckla hälso- och sjukvårdssystemet
47 §
Varje programberedning består av tretton ledamöter.
STYRELSEN FÖR KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
48 §
Styrelsen skall ansvara för verksamheten vid Universitetssjukhuset inom
ramen för de överenskommelser som ingås med hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Styrelsen skall följa av landstingsstyrelsen beslutade specifika ägardirektiv.
STYRELSEN FÖR STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE
49 §
Styrelsen skall ansvara för verksamheten inom ramen för de
överenskommelser som ingås med hälso- och sjukvårdsnämnden inom dels
primärvård, geriatrik och psykiatri inom Stockholms läns sjukvårdsområde
dels för verksamheten inom habilitering och landstingets insatser enligt LSS
inom sjukvårdsområdet. Detta gäller med undantag för primärvård, geriatrik
och vuxenpsykiatri inom kommunerna Norrtälje, Södertälje, Salem och
Nykvarn..
Styrelsen skall följa av landstingsstyrelsen beslutade specifika ägardirektiv.
STYRELSEN FÖR SJUKVÅRDEN I SALEM, NYKVARN OCH
SÖDERTÄLJE
50 §
Styrelsen skall inom ramen för de överenskommelser som ingås med hälsooch sjukvårdsnämnden ansvara för verksamheten inom primärvård, geriatrik
och vuxenpsykiatri inom Salem, Nykvarns och Södertälje kommuner samt
för den akutsomatiska vården vid Södertälje Sjukhus.
Styrelsen skall följa av landstingsstyrelsen beslutade specifika ägardirektiv.
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KULTURNÄMNDEN
51 §
Kulturnämnden leder landstingets verksamhet inom kulturområdet.
Det åligger nämnden
1. att främja geografisk och social spridning av kulturen inom landstingsområdet, stödja enskildas och gruppers kulturskapande samt verka för
kvalitet och mångfald inom kulturområdet,
2. att vid planeringen och utvecklingen av nämndens verksamhet samverka
med kommunerna folkrörelserna, studieförbunden, andra kulturorganisationer samt enskilda kulturutövare,
3. att ekonomiskt stödja sådan kulturverksamhet som är av regionalt intresse,
4. att främja kulturverksamheten inom landstingets institutioner.
Kulturnämnden beslutar om bidrag till folkrörelsernas och studieförbundens
distriktsorganisationer enligt de regler som nämnden fastställer.
Kulturnämnden har tillsyn över landstingets konstbestånd och över konstnämndens verksamhet.
Kulturnämnden ger landstingets övriga nämnder anvisningar om åtgärder för
vård och underhåll av konstbeståndet.
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FÄRDTJÄNSTNÄMNDEN
52 §
Färdtjänstnämnden fullgör landstingets uppgifter enligt lagen om färdtjänst
(1977:736) och gällande avtal mellan landstinget och länets kommuner om
överlåtelse av sagda uppgifter samt enligt lagen om viss kollektiv persontrafik (1997:734) vad avser färdtjänstresor. För färdtjänstnämnden gäller
nämnda lagar, nämnda avtal, förvaltningslagen samt detta reglemente.
Det åligger nämnden
1. att se till att de som är berättigade till färdtjänst erbjuds en god färdtjänstservice,
2. att meddela tillstånd till färdtjänst,
3. att fastställa grunder för tillgång till ytterligare resor som efter särskild
prövning kan erhållas utöver den av landstingsfullmäktige fastställda
generella mängden för enskild tillståndshavare,
4. att fastställa regler för resornas genomförande,
5. att i övrigt fastställa villkor och föreskrifter för verksamheten,
6. att bereda frågor som gäller ersättning för sjukresa
7. att vid planering av verksamheten samråda med kommunerna, organisationer samt med de övriga nämnder inom landstinget vilkas verksamhetsområden berörs av nämndens verksamhet,
8. att vid upphandling samt vid uppföljning av avtalen och verksamheten
bevaka att tjänsterna har en hög och enhetlig kvalitet i fråga om utrustning,
säkerhet, arbetsmiljö och personalens utbildning.
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REGIONPLANE- OCH TRAFIKNÄMNDEN
53 §
För nämnden gäller plan- och bygglagen, lagen om regionplanering för
kommunerna i Stockholms län (1987:147) samt detta reglemente.
Regionplane- och trafiknämnden ansvarar för regionplaneringen, de
regionala utvecklingsfrågorna och den översiktliga trafikplaneringen inom
landstinget.
Det åligger regionplane- och trafiknämnden
1. att svara för regionplaneringen och de uppgifter som har samband med
denna och den kommunala och statliga fysiska planeringen,
2. att tillgodose landstingets behov av allmän statistikinformation och av
inventeringar, utredningar och prognoser om sociala ekonomiska och fysiska
förhållanden i regionen och att i dessa frågor svara för samordningen med
övriga organ inom samhällsplanering,
3. att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den
översiktliga trafikplaneringen,
4. att svara för frågor om miljö, naturvård, glesbygd, skärgård och energi
och därvid svara för utredningar och samordning med övriga organ inom
samhällsplaneringen,
5. att bevaka och ta initiativ i strukturfrågor som avser landstingsområdet
och Mälardalsregionen,
6. att bevaka och ta initiativ i frågor som rör landstingets samarbete med
regioner i Europa och internationellt i övrigt i frågor om regional utveckling.

PATIENTNÄMNDEN
54 §
Patientnämnden fullgör landstingets uppgifter enligt lag (1998:1656) om
patientnämndverksamhet mm och gällande avtal mellan landstinget och
länets kommuner om överlåtelse av sagda uppgifter samt de uppgifter som
ankommer på patientnämnd enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslag
(2004:168). Patientnämnden får även handlägga patientkritik och
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patientanmälningar hänförliga till offentlig finansierad tandvård som utförs
av privata tandhygienister med verksamhet i Stockholms län.
Patientnämnden får även handlägga patientkritik och patientanmälningar
hänförliga till tandvård som landstinget finansierar.
För nämnden gäller sagda lagar, övriga författningar om hälso- och
sjukvården samt detta reglemente.
Det åligger patientnämnden
1. att verka för att patienternas intressen tas tillvara och att deras integritet
skyddas och att verka för att dessa frågor förankras i den löpande verksamheten,
2. att verka för att en god kontakt och kontinuitet upprätthålls mellan vårdpersonalen och patienterna, bl a genom information och utbildning,
3. att hjälpa och stödja patienter och anhöriga samt ta emot och vid behov
förmedla förslag, idéer och synpunkter rörande landstingets hälso- och
sjukvård,
4. att informera patienter och deras anhöriga om de möjligheter och
rättigheter som patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och rättshjälpen
innefattar,
5. att informera klagande om möjligheterna att vända sig till hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd, riksdagens ombudsmän och andra prövningsinstanser och myndigheter samt vid behov förmedla kontakter med dessa,
6. att informera personalen inom landstingets hälso- och sjukvård om dels
möjligheten att vända sig till nämnden för att lämna förslag till förbättringar
i vården, dels genom nämnden få hjälp och stöd i patientarbetet,
7. att informera allmänheten om nämndens möjlighet att lämna råd och stöd
m.m. beträffande landstingets hälso- och sjukvård,
8. att med anledning av hänvändelser, framställda klagomål och annan
information som nämnden får göra de utredningar och de framställningar till
ansvariga nämnder inom landstinget och till andra berörda organ vilka är
påkallade,
9. att i förebyggande syfte verka för att sådana förhållanden vilka kan innefatta risker för felaktig eller otillfredsställande vård eller behandling uppmärksammas av ansvariga nämnder och förvaltningar samt att i övrigt verka
för kvalitetssäkring inom landstingets hälso- och sjukvård,
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10. att vidareutveckla analyserna av inkomna klagomål och intensifiera det
förebyggande arbetet,
11. att årligen återföra nämndens ärenden till respektive sjukhus och berörda
nämnder och styrelser som ett underlag för kvalitetsutvecklingsarbetet i
vården,
12. att senast den sista februari varje år till Socialstyrelsen lämna en
redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år.
13. att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som
tvångsvårdas inom psykiatrin.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
55 §
Med nämnd avses landstingstyrelsen och övriga nämnder såvida inget annat
anges.
Mandatperiod
56 §
Landstingsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i nämnd till det antal
som fullmäktige beslutar. Valet förrättas av det under valåret nyvalda
fullmäktige vid sammanträde senast i december månad. Mandatperioden är
ett år.
Vad gäller val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen gäller vad
som sägs i 16 §.
Ordförande och vice ordförande
57 §
Fullmäktige väljer en ordförande samt en eller två vice ordförande bland
ledamöterna för den tid fullmäktige beslutar.
Vad gäller val av ordförande och vice ordförande i landstingsstyrelsen gäller
vad som sägs i 17 §.
58 §
Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan närvara vid ett sammanträde med nämnden, utser nämnden en annan ledamot att för tillfället vara
ordförande. Tills valet har förrättats fullgör den i tjänsten äldste ledamoten i
nämnden ordförandens uppgifter.
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59 §
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad
att fullgöra uppdraget utser fullmäktige en annan ledamot att ersätta
ordföranden och sköta ordförandens uppgifter.
Förvaltningschef
60 §
Nämnden beslutar om anställning och anställningsvillkor och därmed
sammanhängande frågor för förvaltningschef/direktör under nämnden efter
samråd med landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören
Sekreterare
61 §
Sekreterare i nämnderna utses av respektive nämnd på förslag av
ordföranden.
Nämndens sammanträden
62 §
Nämnden bestämmer tiden för sina sammanträden varje år. Nämnden
sammanträder också när ordföranden anser att det behövs eller när minst en
tredjedel av ledamöterna begär det.
63 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen
skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall normalt minst 10 dagar före sammanträdesdagen utsändas till
varje ledamot och ersättare. Med kallelsen skall följa ärendeförteckning och
erforderliga handlingar.
64 §
Ersättarna kallas in och tjänstgör i den ordning som har fastställts vid valet
av dem. För deras tjänstgöring gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i
arbetsordningen för landstingsfullmäktige.
Ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt
att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.
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65 §
Bestämmelserna om talarordning, deltagande i beslut och omröstningar i
arbetsordningen för landstingsfullmäktige gäller i tillämpliga delar också för
nämnden.
Protokoll, justering, reservation.
66 §
Nämndens sekreterare för på ordförandes ansvar ett protokoll vid varje
sammanträde.
67 §
Protokollet skall justeras av ordföranden och minst en annan ledamot som
nämnden väljer i början av varje sammanträde.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar varje ledamot de paragrafer i protokollet som redovisar de
delar av förhandlingarna som ledamoten har lett.
Nämnden får besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Om nämnden beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett
förgående sammanträde bestämmer nämnden för varje sådant tillfälle hur
justeringen skall gå till.
68 §
Om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera
reservationen skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas
till nämndens sekreterare senast dagen efter sammanträdesdagen.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser skall motiveringen lämnas under sammanträdet.
En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt
uttalande). Anmälan om uttalandet skall göras innan sammanträdet avslutas.
En ledamot får göra ett särskilt uttalande även om ledamoten inte har
deltagit i avgörandet av ett ärende. I övrigt gäller beträffande ett särskilt
uttalande det som föreskrivs om reservation (ovan stycke 1-2).
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Delgivning
69 §
Nämnden skall besluta om vilka personer som får mottaga delgivning på
nämndens vägnar.
Expediering
70 §
Sekreteraren ansvarar för att utdrag ur protokollet tillställs de nämnder,
andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Fullständiga
protokoll skall tillställas revisorer och revisorsersättare.
Nämnden skall besluta om vilka personer som skall underteckna avtal, andra
handlingar samt skrivelser i nämndens namn.
Särskilda Bemyndiganden
71 §
Beslut om internationellt bistånd enligt lagen (2001:151) om kommunal
tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd får fattas av landstingsstyrelsen om biståndet uppgår till högst 80 000 kronor för varje tillfälle.
Motsvarande beslut får fattas av annan nämnd om biståndet uppgår till högst
100 000 kronor för varje tillfälle.
72 §
Varje nämnd får själv eller genom ombud föra landstingets talan i mål och
ärenden som gäller nämndens verksamhetsområde.
73 §
Annan nämnd än landstingsstyrelsen får besluta att i sin redovisning avskriva
landstingets fordringar inom verksamhetsområdet till ett belopp om högst
100 000 kronor för varje fordran.
Vad gäller landstingstyrelsens möjlighet att avskriva landstingets fordringar
gäller vad som sägs i 9 §.
Ikraftträdande
74 §
Detta reglemente träder i kraft 2006-12-01 och senare beslutade ändringar
när beslutsprotokollet justerats.
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ELEGATIONSORDNING AVSEENDE GYMNASIESKOLAN, KOMVUX
OCH KY (KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING)
ÄRENDEN

O1

VEM BESLUTAR

Pröva och besluta om åtgärder som
avskiljande från undervisning
eller avstängning och förvisning
av elev från utbildning

landstingsstyrelsen

KOMMENTAR

DELEGATIONSBESLUT

SL 15 kap 14 §

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT

D

Gyf 6 kap 21-25 §§
Kvf 6 kap 4-7 §§

Överklagan får ske hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten.

Gyf 12 kap1 §
Kvf 6 kap 8 §
Förvaltningslag 22 a §

O2

Fastställa fördelning av undervisningstiden över läsåret

Rektor

Gyf 1 kap 11 §
Gyf 3 kap 1 §

D

O3

Fastställa lokala inriktningar inom
det nationella programmet.

landstingsstyrelsen

Gyf 2 kap1 §

D

O4

Inrätta och fastställa lokala kurser i
gymnasieskolan och kommunala
vuxenutbildningen

Adm. direktör

Gyf 1 kap 6 §
Gyf 2 kap 14-15 §§
Kvf 2 kap 10 §
Kvf 3 kap 7 §

D

O5

Enskild elev

O5a

Besluta om senare intagning av
den sökande skall genomgå ett
inträdesprov

O5b

Rektor

Gyf 6 kap 13 §

V

Besluta om förlängd undervisningstid (mer än 3 år) för
enskild elev

Adm. direktör

Gyf 5 kap 24 §

V

O6

Bestämma om läsårstider

Rektor

Gyf 3 kap 1-2 §§

V

O7

Besluta om antal dagar för idrottsoch friluftsverksamhet utöver tid
för idrott och hälsa

Rektor

Gyf 3 kap 3-4 §§

V

FÖRSLAG 2007:11

28
LS 0701-0082

______________________________________________________________________________________
ÄRENDEN
VEM BESLUTAR
KOMMENTAR
DELEGATIONSBESLUT

O9
O

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT

Kostnader betalade av studeranden
9 a Besluta om elev skall hålla sig
med enstaka hjälpmedel och om
enstaka inslag i undervisningen
skall medföra en obetydlig kostnad
för eleven (gymnasieskola)

Rektor

SL 5 kap 21 §

V

O9b

Besluta om att hjälpmedel för
eget bruk som skall behållas,
skall anskaffas av eleven alternativt
erbjudas till en avgift motsvarande
huvudmannens kostnad (komvux)

Rektor

SL 11 kap 5 §

V

O 10

Intagning till utbildning

O 10 a

Beslut om preliminär och slutlig
intagning till gymnasieskola

landstingsstyrelsen

SL 5 kap 15 §
SL 11 kap 22 §

D

O 10 b

Beslut om slutlig intagning
till komvux

Rektor

SL 11 kap 22 §

D

O 11a

Besluta om en sökanden till
gymnasieskolan skall få tillgodoräkna sig poäng för en upprepad förstahandsansökan
eller för särskilda kunskaper eller
erfarenheter, som har betydelse
för den sökta utbildningen.

landstingsstyrelsen

Gyf 6 kap 6 §

D

O 11b

Utse och ge en ledningsgrupp i
uppdrag att sköta de uppgifter
som anges i SFS 2001:1131 gällande
KY (kvalificerad yrkesutbildning)

landstingsstyrelsen

O 12

Mottagande av sökande

O 12 a

Besluta om mottagande av sökande
till gymnasieskola

Adm. direktör

SL 5 kap 8-11 §§
SL 11 kap 20§, 22-23 §§

V

O 12 b

Besluta om mottagande av
elev i komvux

Rektor

SL 11 kap 20 §,
22-23 §§

V

O 12 c

Yttrande med anledning av överklagande enl O12 a,b

Adm. direktör

SL 1 kap 14 §

V

V
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ÄRENDEN

VEM BESLUTAR

KOMMENTAR

DELEGATIONSBESLUT

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT

O 13

Reservintagning

O 13 a

Besluta om reservintagning
till gymnasieskola

Adm. direktör

V

O 13 b

Besluta om reservintagning
till komvux

Rektor

V

Förkortningar
Gyf
KvF
SL

Gymnasieförordningen (1992:394)
Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Skollagen (1985:1100)

