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Landstingsstyrelsen

Ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Landstingsdirektören har lagt fram förslag till ändringar i delegationsordningen för
landstingsstyrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen.

Med anledning av landstingsfullmäktiges beslut den 28 november 2006 om ändrad
politisk organisation för Stockholms läns landsting, har landstingsstyrelsens uppgifter och utskott förändrats. Förutom den nya utskottsorganisationen föreslås en ändring gällande landstingets skolverksamhet. De ändringar som föreslås har markerats
med streck i kanten i förslag till ny delegationsordning (bilaga).

Chris Heister

Per-Inge Buskas

Bilaga
Delegationsordning för landstingsstyrelsen
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Som en följd av främst landstingsfullmäktiges beslut den 28 november 2006 om ändrad politisk organisation för Stockholms läns landsting, har landstingsstyrelsens uppgifter och utskott förändrats. Med anledning av detta behöver styrelsens delegationsordning ändras.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 oktober 2007 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen (bilaga).
Delegationen till utskotten
Förslaget till ändringar i delegationsordningen innebär till en början att ej längre befintliga utskott stryks från delegationsordningen.
Allmänna utskottet, produktionsutskottet och krisledningsutskottet nämns vidare inte
under enskilda rubriker i delegationsordningen. Uppgifterna framgår i stället genom
den inledande hänvisningen, i första stycket under rubrik landstingsstyrelsens utskott, till de särskilda områden som specificerats i fullmäktiges reglemente för landstingsstyrelse och nämnder (reglementet).
För arvodesutskottet, strategiska utskottet och FoUU-utskottet, vars beslut inte har
full täckning genom delegationsordningens ovan beskrivna hänvisning till reglementet, sker en förteckning i delegationsordningen. Vad gäller arvodesutskottet finns
behov att styrelsen explicit delegerar särskilda ersättningar i samband med förtroendeuppdrag. Beträffande FoUU-utskottet gäller det att besluta inom ramen för fullmäktiges beslut om fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning.
Strategiska utskottet ska kunna besluta om mottagning av donationer och avskrivning av fordringar i vissa fall.
Rese- och representationsutskottet har överhuvudtaget inga i reglementet angivna
uppgifter. Detta utskott har utsetts genom separat beslut av landstingsstyrelsen, enligt
ett bemyndigande i reglementet.
Beslutskompetensen framgår av delegationsordningen.
Något behov för styrelsen att härutöver delegera formell beslutskompetens till utskotten har inte framkommit.
Tillägg till delegationsordningen
En ändring under rubrik särskild delegation föreslås, som har att göra med landstingets skolverksamhet. Ändringen motiveras av att styrelsen 2007 beslutat om ett tillägg
till delegationsordningen när det gäller beslut rörande gymnasieskolan, Komvux och
Kvalificerad yrkesutbildning. Av tydlighetsskäl bör delegationsordningen ange att
tillägget finns.
De ändringar som beslutet medför har markerats med streck i kanten i bilagan.
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Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 oktober 2007.

