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Landstingsstyrelsen

Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 17 juni 23 augusti 2004

ÄRENDET
Utseende av en delegation med uppgift att utöva landstingsstyrelsens beslutanderätt
under sommaren, i frågor som icke utan olägenhet kan anstå.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att uppdra åt
två ledamöter eller ersättare i landstingsstyrelsen utsedda av socialdemokraterna, vänsterpartiet eller miljöpartiet
en ledamot eller ersättare i landstingsstyrelsen, utsedda av moderaterna, kristdemokraterna eller folkpartiet
att gemensamt besluta i frågor vilkas avgörande inte utan olägenhet kan anstå
och som det eljest ankommer på landstingsstyrelsen eller något av följande utskott - allmänna utskottet, arbetsgivarutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet eller utskottet för forskning, utveckling och utbildning - att besluta om
att föreskriva att uppdraget inte omfattar frågor av principiell karaktär eller frågor
med stor ekonomisk betydelse för landstinget
att ovannämnda delegerade får fatta beslut i ärende utan att det först har beretts av
landstingsrådsberedningen.
Landstingsstyrelsens beslutanderätt utövas av landstingsstyrelsen in pleno eller av
något av styrelsens utskott. Viss beslutanderätt utövas också av anställda med förvaltningschefs ställning.
Vissa beslut som fattas av landstingsdirektören är reglerade i särskild lagstiftning
och kan överklagas enligt särskilda regler. Styrelsen kan överlämna till befattningshavare inom myndigheten att besluta i styrelsens ställe. Besluten skall anmälas till
styrelsen enligt samma rutiner som gäller för andra delegationsbeslut.
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Förvaltningscheferna får vidaredelegera sin behörighet/sin beslutanderätt till annan
anställd inom landstinget. Någon ytterligare vidaredelegation är inte möjlig. Av förvaltningschef beslutade vidaredelegationer anmäls till landstingsstyrelsen.
Beslut som är fattade med stöd av vidaredelegation skall anmälas till styrelsen.
När det gäller landstingsstyrelsens beslutanderätt i frågor som ankommer på styrelsen att besluta om in pleno eller i något av följande utskott - allmänna utskottet,
arbetsgivarutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet eller utskottet för forskning, utveckling och utbildning - bör det under semesterperioden finnas en beredskap för att
avgöra frågor som inte utan olägenhet kan anstå.
På sedvanligt sätt bör en särskild ”semesterdelegation” utses. Delegationens beslutanderätt omfattar frågor som det annars ankommer på styrelsen eller något av
ovanstående utskott att besluta om. Beslutanderätten omfattar däremot inte frågor
av principiell karaktär eller frågor av stor ekonomisk betydelse för landstinget. Beslut i delegationen bör kunna fattas utan föregående beredning av landstingsrådsberedningen, även i frågor som eljest skulle ha beretts där.
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