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Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens delegationsordning
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fattade den 30 november 2010 beslut om ny politisk
organisation för landstinget (LS 1011-0897 ). Som en konsekvens av detta
samt förändringar i förvaltningsorganisationen under landstingsstyrelsen
föreslås i detta ärende besluta om delegationsordning för
landstingsstyrelsen att gälla från den 15 februari 2011.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-28

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa förvaltningens förslag till delegationer inom
landstingsstyrelsen i enlighet med bilaga att gälla från och med den 15
februari 2011
att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
I detta ärende föreslås landstingsstyrelsen besluta om en ny
delegationsordning för styrelsen.
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Bakgrund och överväganden
Landstingsstyrelsens uppgifter och politiska organ har förändrats i och med
landstingsfullmäktiges beslut om ny politisk organisation och
efterkommande ändringar i fullmäktiges reglemente med allmänna
bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder (LS 1011-0897 respektive
LS 1011-0949). Bland annat har regionplanering tillförts
landstingsstyrelsens ansvarsområde i och med att regionplanenämnden
upphört från årsskiftet. Nya utskott och beredningar har tillkommit.
Förslaget till ny delegationsordning, som till sin grundstruktur helt
överensstämmer med hittillsvarande delegationsordning, beskriver på sid.
1f landstingsstyrelsens överordnade roll, hur undertecknande av handlingar
i styrelsens namn ska ske, vad som gäller vid brådskande ärenden samt
vilket beslutsmandat som anförtros de fem utskotten; tillväxt – och
regionplaneringsutskottet (TRU), arbetsutskottet (AU),
produktionsutskottet (PU), arvodesutskottet samt rese- och
representationsutskottet. Härefter följer den beslutsdelegation som sker till
förvaltningschef, särskild delegation för vissa beslutstyper, mandat att
besluta om vidaredelegering mm. De nya beredningsorganen hos
landstingsstyrelsen (NKS-beredningen, fastighets- och
investeringsberedningen, forskningsberedningen samt miljö- och
skärgårdsberedningen) får inte någon formell beslutskompetens i styrelsens
ställe och omnämns därför inte i delegationsordningen.
Utöver vad som föranleds av landstingsstyrelsens politiska organisation
föreslås vissa justeringar i delegationsordningen med anledning av vad
landstingsrevisorerna redovisat i en rapport den 27 oktober 2010 (RK
201004-0037).
Enligt kommunallagen (KL) får landstingstyrelsen överlåta till
förvaltningschef att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd,
vilket skett för landstingsdirektörens och chefen för NKS-förvaltningens
del. KL föreskriver att beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska
anmälas till förvaltningschefen; ett led som hittills inte uttryckts i
delegationsordningen som enbart talat om att anmälan ska ske till styrelsen
— vilket inte stämmer med KL:s ordalydelse. Därför förtydligas i
delegationsordningen att beslut som är fattade med stöd av
vidaredelegation ska anmälas inte bara till landstingsstyrelsen utan också
till förvaltningschef.
När det gäller formerna för anmälan av beslut som fattats med stöd av
vidaredelegation har landstingsrevisorerna vidare påtalat att det inte
dokumenterats tydligt hur anmälan ska ske; att det på något sätt måste
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finnas dokumenterade former för hur anmälan sker. Förvaltningen
instämmer i bedömningen. I detta tjänsteutlåtande klargörs därför den
rutin som tillämpas sedan länge: Förteckning samt kopia av respektive
ärende lämnas till LSF Kansli enligt tidplan för landstingsstyrelsens
sammanträden. Förteckningen ska innehålla uppgift om tidsperiod som
besluten avser, avdelning, namn och befattning på delegat, ärenderubrik,
diarienummer (LS-nummer) och delegationsnummer samt datum för
beslutet. I tillägg till detta kommer som beskrivits att av förvaltningschef
vidaredelegerade beslut även ska anmälas till förvaltningschefen. LSF
Kansli kommer att informera om ovanstående.
Med anledning av landstingsrevisorernas rapport föreslås också att vad som
står i avsnittet ”Förvaltningschef” under delrubrik ”Chefen för Arkiv- och
Biobankscentrum/landstingsarkivet” justeras, så att endast beslut i
kommunalrättsligt hänseende är föremål för delegation. Detta innebär inte
några förändringar i sak när det gäller vilka ansvarsområden som vilar på
Arkiv- och biobankscentrum/landstingsarkivet.
En övervägande del av ärenden och beslut inom landstingsstyrelsens
förvaltning är åtgärder, och kommer fortsättningsvis även att vara sådana,
som inte kan anses som beslut i kommunallagens mening. De brukar
betecknas som verkställighetsåtgärder. Gränsen är inte helt entydig. I här
framlagt förslag har ett par beslut som funnits med i hittillsvarande
delegationsordning men angetts som ej anmälningspliktiga (dvs.
verkställighetsbeslut) bedömts till sin natur närmast utgöra beslut i
kommunalrättslig mening, och föreslås därmed bli föremål för anmälan.
Det gäller bl.a. utseende av befattningshavare med befogenhet att teckna
landstingets firma. Vilka beslut det gäller framgår under rubrik
”Förvaltningschef”.
Även vissa andra ändringar föreslås som motiveras av ett allmänt
översynsbehov, oberoende av förändringarna i den politiska
organisationen. Exempel på detta är beslut om lokala avtal om löne- och
allmänna anställningsvillkor för landstingets anställda (LOK) och vissa
andra näraliggande beslut som ligger hos produktionsutskottet (PU), men i
dag endast uttrycks i landstingsfullmäktiges reglemente. Formellt behöver
beslutsmandatet delegeras från styrelsen till PU, därav de tillägg som
föreslås för produktionsutskottets del.
Som framgår av gällande delegationsordning har landstingsstyrelsen gett
förvaltningschef (landstingsdirektören och chefen för NKS-förvaltningen)
rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. I vad mån
detta ska ske är en sak för respektive förvaltningschef att i särskild ordning
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fatta beslut om. Förvaltningscheferna har därför att ta ställning till
eventuell vidaredelegation av den från styrelsen lämnade delegationen samt
att vid behov anpassa förteckning över vidaredelegationer.
Tillägget till delegationsordningen avseende gymnasieskolan, Komvux och
KY (Kvalificerad yrkesutbildning) behöver uppdateras med anledning av att
en ny skollag trätt i kraft augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar
och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011 respektive på
vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012. Förvaltningen
återkommer i separat ordning med förslag till ändringar i tillägget till
delegationsordningen i samband med att lagändringarna ska tillämpas.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Stf Landstingsdirektör
Anne Rundquist
Chefsjurist

Beslutsunderlag
Bilaga 1

förslag till delegationsordning för landstingsstyrelsen
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