Delegering av beslutanderätt 2014
Legala förutsättningar
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Av 6 kap. 34 § KL följer att i ärenden av följande slag får inte beslutanderätten delegeras:
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med
anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är strategiska
eller annars av större vikt.
 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Beslut som har fattats med stöd av delegation ska enligt 6 kap. 35 § KL anmälas till styrelsen, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske.
Enligt 6 kap. 36 § KL får styrelsen också uppdra åt ordföranden eller annan
ledamot att besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att
styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
Om styrelsen delegerar åt landstingsdirektören att fatta beslut, får styrelsen
enligt 6 kap. 37 § KL överlåta åt direktören att i sin tur delegera åt en annan
anställd inom landstinget att besluta istället. Sådana beslut ska anmälas till
direktören, som i sin tur anmäler dem till styrelsen.

Anmälan till styrelsen
Beslut som fattas med stöd av delegering ska dokumenteras och anmälas
(återrapporteras) till styrelsen så snart det är möjligt.
Återrapportering av beslut sker genom att upprättad lista med delegationsbeslut tillställs styrelsen. Av listan ska framgå ärendemening och vem som fattat beslutet. Underlag ska bifogas listan i de fall inte ärendemeningen beskriver vad beslutet omfattar.
Vissa beslut som fattats på delegation behöver inte återrapporteras i särskild
ordning utan granskning av dessa beslut sker inom ramen för den löpande
interna kontrollen av verksamheten.
De beslut som inte behöver återrapporteras är särskilt angivna och är sådana
som generellt sätt ligger inom ramen för vad som anses vara en följd av en
viss befattning och som inte får rättsverkningar för tredje man.
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Delegering till ordföranden
Åt ordföranden uppdras att på styrelsens vägnar besluta i nedan förtecknade
ärenden.
Delegeringen gäller endast för beslut som ligger inom ramen för:
 Mål, ramar och regler fastställda av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen.
 Lagar, andra författningar, avtal och eventuella andra bestämmelser.
Beslut i ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt eller som på annat sätt omfattas av delegationsförbundet enligt 6 kap. 34 § KL
omfattas inte av delegeringen.

Delegeringsbeslut
Delegeringen omfattar beslut om:
 Brådskande ärenden i enlighet med 6 kap. 36 § KL.
 Anställningsvillkor för landstingsdirektör och biträdande landstingsdirektör.
 Anställning av t f landstingsdirektör.
 Anställning av biträdande landstingsdirektör.
 Försäljning av bostadsrätter över 500 000 kr per objekt.
 Förordnande av landstingets ombud vid bolagsstämma i företag och årsmöte/motsvarande i stiftelser och föreningar.
 Representation vid konferenser, kongresser o d (s k större representation).
 Att ytterligare förtroendevalda än de som fullmäktige fastställt ska omfattas av erbjudandet om datorutrustning.
 Bidrag till riktade kulturinsatser för ansökningar över 100 000 kr t o m
200 000 kr eller 20 000 Euro.
 Bidrag till regionala utvecklingsprojekt för ansökningar över 100 000 kr
t o m 200 000 kr.
 Kulturstipendiater.
 Extern miljöpristagare.
 Yttrande med anledning av att eget delegationsbeslut överklagats.

Delegeringsbeslut utan särskild
återrapporteringsskyldighet
 Beslut i personaladministrativa ärenden som rör landstingsdirektör eller
biträdande landstingsdirektör.
 Resor utanför Norden för förtroendevalda och landstingsdirektören.
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 Representation inom av fullmäktige fastställda riktlinjer. Samma beslutanderätt tillkommer vice ordföranden.

Delegering till landstingsdirektören
Åt landstingsdirektören, med rätt att delegera vidare till annan anställd i
landstinget, uppdras att på styrelsens vägnar besluta i nedan förtecknade
ärenden.
Delegeringen gäller endast för beslut som ligger inom ramen för:
 Mål, ramar och regler fastställda av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen.
 Lagar, andra författningar, avtal och eventuella andra bestämmelser (t ex
donationsbestämmelser).
Beslut i ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt eller som på annat sätt omfattas av delegationsförbudet enligt 6 kap. 34 § KL
omfattas inte av delegeringen.
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till landstingsstyrelsen
genom särskild förteckning/sammanställning eller på annat lämpligt sätt.

Allmänt
Delegeringsbeslut

Delegeringen omfattar beslut om:
 Utfärdande av fullmakt att företräda landstinget i allmän domstol eller vid
skiljeförfaranden.
 Utfärdande av fullmakt att företräda landstinget i förvaltningsdomstol.
 Utfärdande av fullmakt att föra landstingets talan i andra mål och ärenden
som ankommer på landstingsstyrelsen.
 Utfärdande av tillämpningsföreskrifter till av landstingsstyrelsen utfärdade regler och riktlinjer.
 Mottagande av delgivning på landstingets vägnar.
 Förordnande av personuppgiftsombud.
 Gallring av handlingar efter samråd med landstingsarkivarien.
 Utlämnande av allmänna handlingar, i de fall prövningen hänskjutits till
myndigheten.
Anm: Enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen är det den befattningshavare som har vården av handlingen, t ex berörd handläggare eller
läkare, som i första hand ska pröva frågan om utlämnande. I tveksamma
fall ska frågan hänskjutas till myndigheten, i detta fall landstingsdirektören. Detsamma gäller, om sökanden begär det, om befattningshavaren
vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll. Sökanden ska underrättas om att denne kan begära detta och att beslut av myndigheten krävs för att ett avgörande ska kunna överklagas.
 Yttrande med anledning av att eget delegationsbeslut överklagats.
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 Bistånd i form av utrustning som landstinget inte längre behöver för sin
verksamhet.
Delegeringsbeslut utan särskild återrapporteringsskyldighet

 Tillåtelse för extern leverantör eller samarbetspartner att ansluta sig till
landstingsnätet.
 Besluta om behörighet inom databaserade informationssystem.
 Driftorganisationens externa och interna representation.
 Resor utanför Norden för anställda.

Ekonomi
Delegeringsbeslut

Delegeringen omfattar beslut om:
 Placering av likvida medel.
 Upptagande av lån samt omplacering av tidigare lån eller omdisponering
av befintlig låneskuld.
 Investeringar i kapitalinventarier upp till 2 000 000 kr per objekt.
 Bidrag ur donationsstiftelser som saknar egen styrelse.
 Ansökan om permutation avseende av landstinget förvaltade donationsfonder och stiftelser.
 Mottagande av donation som inte innebär restriktioner för landstingets
verksamhet.
 Investeringar i kapitalinventarier vid akuta behov. Användande av leasing
vid upphandling av varor.
 Avskrivning av fordringar upp till 100 000 kr.
 Utse befattningshavare med befogenhet att fatta beslut och teckna avtal
som berör den finansiella verksamheten i enlighet med föreskrifterna för
medelsförvaltning innefattande handläggning av externa lån och hantering av externa risker.
Delegeringsbeslut utan särskild återrapporteringsskyldighet

 Annan garanti än bankgaranti vid förskottsbetalning.
 Avtal om kreditgivning och avtal med betalningsvillkor överstigande trettio dagar.
 Avbetalningsplan vid uppskov med betalning.
 Åtgärder avseende indrivning av fordringar inklusive ej erlagda vårdavgifter
 Beslut om och hantering av tvistiga avtal avseende hyresavtal för externa
lokaler.
 Beslut om personliga och leverantörsknutna betalkort.
 Förordnande av ledamöter i styrelser för donationsstiftelser/samfonder
inom landstinget.
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 Beslut avseende löpande driftfrågor inom ekonomiområdet såvida dessa
inte omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 § KL eller enligt denna
delegationsordning..
 Beslut avseende försäljning av material.

Personal
Delegeringsbeslut

Delegeringen omfattar beslut om:
 Anställning av och till anställning hörande frågor för divisionschefer samt
chefer inom landstingsdirektörens stab efter samråd med landstingsstyrelsens ordförande.
 Beslut i frågor om disciplinär åtgärd och avgångsvederlag för divisionschefer samt chefer inom landstingsdirektörens stab efter samråd med
landstingsstyrelsens ordförande
 Beslut om att utse säkerhetsskyddschef.
 Beslut om att utse landstingets tjänstemannaföreträdare i styrelser och
samverkansorgan (med undantag för styrelse/organ till vilka ledamöter
utses av landstingsstyrelse eller landstingsfullmäktige).
 Beslut i frågor om uppsägning eller avsked från arbetsgivarens sida.
Delegeringsbeslut utan särskild återrapporteringsskyldighet

 Överenskommelser med personalorganisationer och enskilda om kollektivavtal, anställningsavtal och särskilda visstidsförordnanden.
 Beslut i frågor om särskild ålderspension, särskild avtalspension, utbildningsförmån och avgångsvederlag såvida det inte är av principiell beskaffenhet.
 Övriga anställningar och till anställning anknutna frågor.
 Beslut i frågor om disciplinär åtgärd.
 Beslut att utse arbetsgivarens representanter i samverkansorgan.
 Beslut att anta Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer i
avtalsfrågor.
 Övriga löpande driftfrågor inom personalområdet.

Fastighetsförvaltning
Delegeringsbeslut

Delegeringen omfattar beslut om:
 Försäljning av bostadsrätter upp till 500 000 kr per objekt.
 Bygginvesteringar upp till 2 000 000 kr per objekt.
 Ombyggnadsprojekt som finansieras av respektive verksamhet och som
inte aktiveras.
 Ombyggnadsprojekt som finansieras av extern hyresgäst och som inte
aktiveras.
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 Inhyrning av externa lokaler.
 Uthyrning av lokaler externt.
 Arrenden, servitut och övriga nyttjanderätter.
Delegeringsbeslut utan särskild återrapporteringsskyldighet

 Beslut om anlitande av besiktningsmän och kontrollanter.
 Godkännande av säkerheter, försäkringsbrev och utbetalningsplaner.
 Beslut om projekt inom ramen för planerat fastighetsunderhåll.
 Hyressättning för egna bostäder.
 Övriga löpande driftfrågor inom fastighetsförvaltningen såvida dessa inte
omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 § KL eller enligt denna delegationsordning.

Upphandling
Delegeringsbeslut

Delegeringen omfattar beslut om:
 Beslut avseende upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader
enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen
(2007:1092) om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster såvida dessa inte omfattas av begränsningar
enligt 6 kap. 34 § KL eller enligt denna delegationsordning. Antagande
av leverantör enligt LOU/LUF för:


Varukontrakt, tjänstekontrakt och ramavtal.



Byggentreprenadkontrakt.

 Hävande av:


Varukontrakt, tjänstekontrakt och ramavtal.



Byggentreprenadkontrakt.

 Avsteg från användande av LOU/LUF vid anskaffning av varor, tjänster
och byggentreprenader.
 Tecknande av:


Varukontrakt, tjänstekontrakt och ramavtal.



Byggentreprenadkontrakt.

Hälso- och sjukvård och tandvård
Delegeringsbeslut

Delegeringen omfattar beslut om:
 Förordnande av smittskyddsläkare.
 Rådgivning och annat personligt stöd enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
 Vårdavtal med privata vårdgivare.
 Fördelning av FoU-anslag.
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 Användning av den särskilda ekonomiska ramen för folkhälsa.
 Inskränkningar i patientens rätt att ta emot besök inom viss tvångsvård.
 Avgörande av tvister om tillämpningen av reglerna i lagen om högkostnadsskydd vid inköp av läkemedel m.m.
 Fördela ansvar i verksamheterna avseende lagar, föreskrifter och regelverk.
 Övriga löpande driftfrågor inom hälso- och sjukvården såvida dessa inte
omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 § KL eller enligt denna delegationsordning.
Beslut inom valfrihetssystemet enligt LOV

 Beslut om villkorsändring i löpande annonsering på Kammarkollegiets
webbplats enligt lagen om valfrihetssystem.
 Beslut om villkorsförändring i gällande kontrakt/uppdrag.
 Behandlingsråd och behandlingsöverenskommelser som är bindande för
leverantör inom Vårdval Norrbotten.
 Beslut om tilläggsuppdrag.
 Beslut om undantag från gällande regler för listning av medborgare.
 Beslut om godkännande av leverantör.
 Beslut om uppsägning av avtal.
 Fastställande av prislista för laboratoriemedicinska undersökningar.
 Beslut om rättelse, erinran, varning och vite enligt LOV.
 Beslut i övrigt inom ramen för regelverket för Vårdval Norrbotten.
Delegeringsbeslut utan särskild återrapporteringsskyldighet

 Förordnande av landstingets representanter i läkemedelskommittén samt i
samordningsorgan mellan landstinget och privata vårdgivare.
 Fastställande av årlig verksamhetsplan för läkemedelskommittén.
 Fastställande av kvalitetshandbok avseende medicinstekniska tjänster.
 Förordnande av ledamöter i strålskyddskommittén.
 Anmälan till Socialstyrelsen om vissa skador och sjukdomar som inträffat
i hälso- och sjukvården.
 Godkänna underlag till Socialstyrelsen avseende diagnosregistrering.
 Ansöka om etikprövning av forskningsprojekt enligt lagen (2003:460) om
etikprövning av forsknings som avser människor.
 Pröva ansökan om tillgång till prov vid kliniska läkemedelsstudier som
ingår i en multicenterstudie.
Beslut inom valfrihetssystemet enligt LOV

 Tecknande av kontrakt enligt LOV.
 Beslut om uppdrag för verksamhet som bedrivs av landstinget i egen regi.
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Tandvård

 Prövning av behandlingsförslag enligt § 10 i tandvårdsförordningen.
 Övriga löpande driftfrågor inom tandvården såvida dessa inte omfattas av
begränsningar enligt 6 kap. 34 § KL eller enligt denna delegationsordning.
Delegeringsbeslut utan särskild återrapporteringsskyldighet

 Anmälan till Socialstyrelsen om vissa skador och sjukdomar som inträffat
i tandvården.

Regional utveckling
Delegeringsbeslut

Delegeringen omfattar beslut om:
 Bidrag till riktade regionala utvecklingsprojekt för ansökningar t o m
100 000 kr eller 10 000 Euro.

Kultur
Delegeringsbeslut

Delegeringen omfattar beslut om:
 Förordnande av konsulenter inom kulturområdet.
 Bidrag till riktade kulturinsatser för ansökningar t o m 100 000 kr.
 Enskilda konstinköp inom fastställd ram.
 Övriga löpande driftfrågor inom kulturverksamheten såvida dessa inte
omfattas av begränsningar enligt 6 kap. 34 § KL eller enligt denna delegationsordning.
Delegeringsbeslut utan särskild återrapporteringsskyldighet

 Fördelning av arrangörsstöd.

Attesträtt
 För landstingsstyrelsens ordförande beslutsattesterar landstingsdirektören.
 För landstingsstyrelsens vice ordförande samt för landstingsdirektören
beslutsattesterar landstingsstyrelsens ordförande.
 Övriga attestanter utses av landstingsdirektören.
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