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Regionstyrelsen 

STYRANDE DOKUMENT 

Godkänt datum 2019-04-25 
Ärendenummer § 73 

Delegationsordning för regionstyrelsen 

Avdelning 1 – Regionstyrelsens utskott 

1.1 Delegation till arbetsutskottet 

1.1.1 Utfärdande av instruktioner till av Region Skåne utsedda 
ombud i bolag där Region Skåne är representant 

1.1.2 Finansieringsbeslut upp till ett belopp om högst 1 miljon kronor 

1.1.3 Yttranden vid laglighetsprövningar 

Avdelning 2 – Enskilda förtroendevalda 

2.1 Delegation till regionstyrelsens ordförande 

2.1.1 Beslut på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande 
att styrelsens avgörande inte hinner avvaktas  

2.1.2 Bifallsbeslut gällande rekommendationer från Sveriges 
Kommuner och Landsting i ärenden av icke principiell natur och ej 
inom område som gäller Region Skåne som arbetsgivare 

2.1.3 Förtroendevaldas, exklusive revisorernas, samt politiska 
sekreterares utlandsresor till länder utanför EU och EES-området *) 

2.1.4 Regiondirektörens utlandsresor till länder utanför EU och EES-
området 
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2.1.5 Lönesättning för regiondirektören efter samråd med 
regionstyrelsens presidium (enligt beslut i regionstyrelsen 2009-05-
12, § 158) 

2.2 Delegation till regionstyrelsens 1:e vice ordförande 

2.2.1 Ordförandens utlandsresor till länder utanför EU och EES-
området 

Avdelning 3 – Delegation till regiondirektören 
(förvaltningschef för koncernkontoret) 

3.1 Allmänna frågor 

3.1.1 Utlandsresor till länder utanför EU och EES-området avseende 
direkt underställd personal   

3.1.2 Beslut om fördelning av centrala ST-tjänster med undantag för 
verksamheter upphandlade enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 

3.1.3 Yttranden till JO, JK och IVO som rör fråga om utlämnande av 
allmän handling 

3.1.4 Yttranden i icke principiella frågor 

3.1.5 Beslut om utlämnande av personuppgifter för ändamålet 
forskning ur Region Skånes informationssystem för hälso- och 
sjukvård 

3.1.6 Beslut om utlämnande av personuppgifter ur nationellt eller 
regionalt kvalitetsregister där Region Skåne är centralt 
personuppgiftsansvarig 

3.1.7 Beslut om inrättande av nationellt eller regionalt 
kvalitetsregister med Region Skåne som centralt 
personuppgiftsansvarig 

3.2 Ekonomifrågor  
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3.2.1 Utse befattningshavare med befogenhet att fatta beslut och 
teckna avtal som berör den finansiella verksamheten i enlighet med 
riktlinjerna för medelsförvaltning 

3.2.2 Beslut om avskrivningar av fordringar i intervallet mellan 5 och 
10 prisbasbelopp 

3.2.3 Beslut om förvärv, byte, försäljning och fastighetsreglering av 
fast egendom, tomträtter och bostadsrätter med mera där vederlaget 
eller värdet av ingående delar uppgår till högst 100 prisbasbelopp   

3.3 Personal 

3.3.1 Anställa och entlediga personal, anställningsvillkor, 
förordnanden samt beslut om disciplinära åtgärder. Gäller 
beträffande direkt underställd personal. Beslut om tillsättande och 
entledigande ska föregås av samråd med regionstyrelsens 
presidium.   

Avdelning 4 – Delegation till ekonomidirektören 

4.1 Beslut om medgivande av ersättningsinvesteringar för 
inträffade haverier inom hälso- och sjukvårdssektorn i de 
fall utrustningen erfordras för att upprätthålla verksamhet 
och inom ramen för planerat utrymme för haverier 

4.2 Ansökan om tillståndspliktig hälso- och 
sjukvårdsverksamhet efter beslut i budget eller särskilt 
beslut 

Avdelning 5 – Delegation till biträdande 
förvaltningschefen för koncernkontoret 

5.1 Myndighetsbeslut om utlämnande av allmän handling 
som förvaras inom koncernkontoret enligt 2 kap, 14 § i 
Tryckfrihetsförordningen och 6 kap, 2 och 3 §§ i 
Offentlighets- och sekretesslagen 
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5.2 Utlandsresor till länder utanför EU och ESS-området 
avseende personal inom koncernkontoret 

Avdelning 6 – Delegation till förvaltningschefen för 
medicinsk service 

6.1 Myndighetsbeslut om utlämnande av allmän handling 
som förvaras inom förvaltningen enligt 2 kap, 14 § i 
Tryckfrihetsförordningen och 6 kap, 2 och 3 §§ i 
Offentlighets- och sekretesslagen 

6.2 Anställa och entlediga personal, anställningsvillkor, 
förordnanden samt beslut om disciplinära åtgärder inom 
egen förvaltning. Gäller beslut beträffande personal som är 
direkt underställd förvaltningschef 

6.3 Utlandsresor till länder utanför EU och ESS-området 
avseende personal inom egen förvaltning 

Avdelning 7 – Delegation till regionarkivarien 

7.1 Gallringsbeslut i enskilda ärenden 

7.2 Fastställande av dokumenthanteringsplan för 
koncernkontoret 

7.3 Fullgörande av regionstyrelsens samrådsfunktion enligt 
7 och 13 §§ arkivreglementet 

7.4 Beslut att handlingar att rutinmässig karaktär, vilket ska 
framgå av beslutet, får gallras hos koncernkontoret 
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Avdelning 8 – Delegation till hälso- och 
sjukvårdsdirektören 

8.1 Beslut om att teckna avtal med externa vårdgivare 
inom tandvården 

Anmäl av delegationsbeslut 

Beslut fattade på delegation ska anmälas till styrelsen vid nästkommande 
sammanträde. Detta gäller även beslut som har vidaredelegerats.   

Vidaredelegering 

Förvaltningschef kan vidaredelegera beslutanderätten till anställda inom 
förvaltningens eget verksamhetsområde. I övrigt kan rätten att besluta på 
delegation inte vidaredelegeras. 

*) EU:s medlemsländer är 2015-01-01: Belgien, Bulgarien, Cypern, 
Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 
Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, 
Storbritannien och Österrike.   

ESS-området: Norge, Island och Lichtenstein. Som Efta-land ingår Schweiz 
också bland de länder som inte kräver delegationsbeslut.   
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