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Delegationsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller antagande av delegationsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd utifrån det reglemente för nämnden som beslutades av
landstingsfullmäktige den 12 december 2018 samt ny politisk organisation.

Beslutsunderlag
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till delegationsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd, bilaga

Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar
att delegera nämndens beslutanderätt i enlighet med förvaltningens förslag
till delegationsordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd
att ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt i enlighet
med förvaltningens förslag
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns landsting, har genom beslut i
landstingsfullmäktige den 12 december 2018 antagit reglemente för vårdens
kunskapsstyrningsnämnd att gälla från den 1 januari 2019.
Denna delegationsordning förtydligar uppdragen och arbetssätten för
vårdens kunskapsstyrningsnämnd.
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I arbetet med framtagandet av ett förslag till delegationsordning för vårdens
kunskapsstyrningsnämnd har bland annat beaktats förslag till ny
delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden, landstingsstyrelsens
reviderade delegationsordning liksom trafikförvaltningens förslag till
delegationsordning. Härutöver har avstämningar med SLL juridik skett
löpande.
Ekonomiska konsekvenser
Förlaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för jämlik och jämställd vård.
Miljökonsekvenser
Förslaget bedöms inte få några miljökonsekvenser.

Magnus Thyberg
Tf. biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
Cecilia Törnqvist Råberger
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Godkänd av Magnus Thyberg, 2019-01-15
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1. Inledning
Detta är vårdens kunskapsstyrningsnämnds delegation av beslutanderätt.
Enligt kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos regionen att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Frågor
som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet eller annars är
av principiell betydelse ska alltid avgöras av nämnden.
Vårdens kunskapsstyrningsnämnds organisatoriska ansvarsfördelning grundas
på fullmäktiges beslut om reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder
(LS 2018-0731) och på fullmäktiges beslut om ny politisk organisation för
Stockholms läns landsting (LS 2018–0680), nuvarande Region Stockholm.
Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslutsbefogenheter grundas inte på
reglementet utan avgörs självständigt av nämnden med beaktande av de
begränsningar som framgår av 6 kap. 38 § i kommunallagen (2017:725).

2. Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Samtliga frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
eller annars är av större betydelse ska avgöras av nämnden i sin helhet. För
andra beslut än de som nämns i denna delegationsordning, och som inte utgör
verkställighetsbeslut på förvaltningsnivå, gäller att nämnden ska fatta sådana
beslut, såvida inte beslutanderätten uttryckligen har delegerats till presidiet,
utskottet, enskild ledamot eller ersättare, eller anställd inom regionen.

3. Vidaredelegation
Hälso- och sjukvårdsdirektören får vidaredelegera sin behörighet och
beslutanderätt till annan anställd inom regionen. Någon ytterligare vidaredelegation är inte möjlig.
Beslut som är fattade med stöd av vidaredelegation ska anmälas till hälso- och
sjukvårdsdirektören samt till vårdens kunskapsstyrningsnämnd enligt den
rutin som anges under punkt 5, Anmälan av beslut.

Styrande dokument

4 (6)

4. Undertecknande av handlingar i vårdens
kunskapsstyrningsnämnds namn
Nämndens tjänstgörande ordförande ska på nämndens vägnar underteckna
avtal, andra handlingar eller skrivelser som är en följd av beslut som fattats av
nämnden. Detta gäller såvida det inte av ärendet framgår att uppdraget i
samband med beslutet delegerats till annan part.
Befattningshavare som beslutar med stöd av delegation undertecknar de
handlingar som är en följd av beslut som vederbörande själv har fattat.

5. Anmälan av beslut
Beslut som är fattade med stöd av delegation, inklusive de som är beslutade
med stöd av vidaredelegation, ska anmälas till vårdens kunskapsstyrningsnämnd vid nästkommande sammanträde. I brådskande fall får protokoll över
delegationsbeslut först anslås på Region Stockholms anslagstavla.
Åtgärder som inte kan anses vara beslut i kommunallagens mening utan
betraktas som verkställighetsåtgärder behöver normalt inte anmälas.
Verkställighet innebär ett faktiskt handlande eller beslut som fattas av
tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. I det dagliga arbetet utgår
verkställighet ofta från beslut som regleras i lag eller avtal.

6. Representation
Representation får endast ske i enlighet med vad som anges i Region
Stockholms, dåvarande Stockholms läns landstings, policy och riktlinjer för
anti-korruption och representation (LS 2015–1342).
Kompletterande bestämmelser om representation finns att läsa under punkt 8
i denna delegationsordning (hälso- och sjukvårdsdirektörens beslutanderätt)
samt i hälso- och sjukvårdsförvaltningens beslutsordning.
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7. Ordförandes och vice ordförandes beslutanderätt
Följande beslutanderätt delegeras till tjänstgörande ordförande i
nämnden:


Tjänstgörande ordförande i nämnden får på nämndens vägnar fatta
beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens
nästkommande sammanträde.



Beslut om ledamots och ersättares deltagande i studieresor,
konferenser, kurser, studiebesök och annan utbildning i de fall
summan för deltagande och resekostnader överstiger 2000 kronor
exklusive moms. Beslut fattas efter hemställan från ordförande i
respektive utskott och beredning.

Följande beslutanderätt delegeras till tjänstgörande andre vice
ordförande i nämnden:


Beslut om deltagande i studieresor, konferenser, kurser, studiebesök
och annan utbildning för ordförande i respektive organ i de fall
summan för deltagande och resekostnad inte överstiger 2000 kronor
exklusive moms och i de fall arrangemanget är kostnadsfritt men
genererar kostnader för arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst
och reseersättning.
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8. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslutanderätt
Följande beslutanderätt delegeras till hälso- och
sjukvårdsdirektören:


Föra Region Stockholms talan i mål och ärenden som ankommer på
nämnden samt utfärdande av fullmakt att föra Regions Stockholms
talan i mål och ärenden som ankommer på nämnden.



Mottagande av delgivning på nämndens vägnar.



Beslut om yttranden som nämnden har att besluta om när dessa är av
mindre vikt för regionen eller tiden inte medger att yttrandet
behandlas av nämnden.



Avskrivning av fordran upp till och med 100 000 kronor.



Att utse utanordnare, attestanter samt befattningshavare med
befogenhet att teckna landstingets firma.



Avvisning av för sent inkommit överklagande enligt 45 §
förvaltningslagen (2017:900).



Prövning av utlämnande av allmän handling enligt 6 kap. 2–3 §§
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 2 kap 14 §
tryckfrihetsförordningen (1949:105).



Beslut om medgivande enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).



Beslut om representation vid ett tillfälle upp till 100 000 kronor samt
beslut om konferenslokal vid ett tillfälle upp till 100 000 kronor.



Beslut med anledning av sen handläggning enligt 12 §
förvaltningslagen (2017:900).
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