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1 Företrädarskap 

1.1 Brådskande beslut 

1.1.1 
 

Besluta i brådskande ärenden 

där inte regionstyrelsens,  

arbetsutskottets eller personal-

utskottets beslut kan avvaktas. 

 

 

RS-ordförande/ 

1:a vice ordförande 

 

Kommunallagen 6 kap. 39 § 

1.2 Företrädarskap 
   

1.2.1 
 

Rätt att företräda styrelsen/ut-

skottet bl.a. genom underteck-

nande av skrivelser på styrel-

sens/utskottets vägnar och att 

svara på skrivelser ställda till 

styrelsen/utskottet. 

 

 

Resp.-ordförande/ 

1:a vice ordförande 

 

1.2.2 
 

Besluta om regiondirektörens 

uppdrag som ryms inom befint-

ligt avtal och budget. 

 

 

RS-ordförande/ 

1:a vice ordförande 

 

Avser såväl regiondirektörens som bitr. reg-

iondirektörens uppdrag både i deras region-

övergripande roll och i uppdragen som för-

valtningschef resp. bitr. förvaltningschef för 

den centrala förvaltningen. 
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1.2.3 
 

Företräda hälsovalsberedningen 

bl.a. genom undertecknande av 

skrivelser på beredningens väg-

nar. 

 

 

 

Ordförande/ 1:a vice 

ordförande i hälsovals-

beredningen 

 

 

1.2.4 
 

Teckna Region Dalarnas/ 

regionstyrelsens firma för full-

görande av regionövergripande 

uppdrag inkl. uppdraget för den 

centrala förvaltningen såvitt gäl-

ler ingående av samverkansavtal 

inom ramen för fastställd bud-

get, som inte enligt reglemente 

tillkommer annan nämnd eller 

är delegerat till annan tjänste-

man. 

 

Regiondirektör/bitr. reg-

iondirektör 

 

Med samverkansavtal avses överenskommel-

ser med länets kommuner, Finsam- 

förbunden, offentliga myndigheter, Dalarnas 

kommunförbund och NGO 

(Non governmental organisations). 

 

Överenskommelse av principiell betydelse 

ska beslutas av regionstyrelsen. 

 

 

 

 

 

1.2.5 
 

Teckna personuppgiftsbiträdes-

avtal för Regionstyrelsens räk-

ning 

 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

1.2.6 
 

Teckna landstingets firma vid 

undertecknande av låneförbin-

delse i enlighet med regionfull-

mäktiges eller regionstyrelsens 

beslut. 

 

 

Ekonomidirektören 
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1.2.7 
 

Beslut vad gäller utlämnande av 

allmän handling som ska prövas 

av myndigheten enligt offentlig-

hets- och sekretesslagen.  

 

Chefsjurist/ 

Regionjurist 

 

Den enskilde ska informeras om möjligheten 

att begära myndighetens prövning och att det 

krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för 

att beslutet ska kunna överklagas. (OSL 6:3) 

1.3  Vidaredelegering 

1.3.1 
 

Vidaredelegera beslutanderätten 

till annan tjänsteman med stöd 

av kommunallagen 7 kap 6 §. 

 

 

Regiondirektör 

 

Gäller endast i den mån det inte står i kom-

mentarsfältet att beslutet ej får vidaredelege-

ras. Beslut som fattas med stöd av vidaredele-

gering ska anmälas till regiondirektören och 

till regionstyrelsen. Vidaredelegeringar ska 

vara skriftliga och publiceras på intranätet. 

 

1.3.2 
 

Besluta om behörigheter för 

verkställighetsbeslut 

 

Regiondirektör 
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1.4  Föra Region Dalarnas talan 

1.41 
 

Föra Region Dalarnas talan och 

bevaka dess rätt vid bolags-, 

stiftelse- och föreningsstämmor 

eller förordna annan i sitt ställe 

vid sådana stämmor. 

 

RS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

I den mån det inte p.g.a. författning eller full-

mäktiges/styrelsens beslut ankommer på an-

nan. 

1.4.2 
 

Rätt att företräda Region Da-

larna, föra dess talan och be-

vaka dess rätt vid domstol i alla 

mål och ärenden (med undantag 

av yttranden vid kommunalbe-

svär rörande KL 6:38 2 p), alter-

nativt att förordna annan i sitt 

ställe genom att utfärda rätte-

gångsfullmakt.  

 

 

Chefsjurist/ 

regionjurist 

 

Häri inbegrips rätten att besluta om fullföl-

jande av domar eller beslut från domstol eller 

myndighet och att göra rättidsprövningar av 

inkomna överklaganden. 

1.4.3 
 

Företräda Region Dalarna eller 

genom utfärdande av fullmakt 

utse annan person som företrä-

der regionen vid arbetsrättsliga 

tvister samt att avsluta tvister 

genom bindande överenskom-

melser. 

 

Personaldirektören 

 

1.4.4 
 

Avge yttranden och svar till 

andra myndigheter i tillsyns-

ärenden som antingen avser  

regionövergripande verksamhet 

eller den centrala förvaltningen. 

 

Regiondirektör/ bitr. 

regiondirektör 

 

. 
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2 Arbetsutskottet 

2.1 Utredning och planering 

2.1.1 

Kvalitetsbedömningar av utredningar och förslag 

 

Direktiv och tidsplanering 

 

Utredningsuppdrag inom befintligt uppdrag/budget 

 

Arbetsutskottet 

 

Arbetsutskottet 

 

Arbetsutskottet 

 

 

2.2 Yttranden, ansökningar och nationella/regionala förslag 

2.2.1 

Yttranden över remisser och JO-anmälningar 

 

Arbetsutskottet  

 

2.2.2 
 

Undertecknande av ansökan om medel som inte 

innebär ett ekonomiskt åtagande utöver fastställd 

budget för Region Dalarna 

 

 

Arbetsutskottet 

 

2.2.3 
 

Fastställa regionalt eller nationellt utarbetade för-

slag som inte innebär ekonomiska åtaganden utö-

ver fastställd budget för Region Dalarna 

 

Arbetsutskottet 

 

. 
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3 Verksamhet 
   

3.1 Hälsoval 

3.1.1 

 

 

 

Beslut om etablering av vård-

central och uppsägning av kon-

trakt. 

 

 

 

Hälsovalschefen 

 

 

 

I enlighet med lagen (2008:962) om valfri-

hetssystem och regionfullmäktiges beslut 

om Avtal Hälsoval Dalarna. 

3.1.2 
 

Beslut om justeringar i kontrakt 

under pågående kontraktstid. 

 

Hälsovalschefen 

 

I samråd med ordförande för hälsovals- 

beredningen, inom ramen för Avtal Hälso-

val Dalarna. 

 

Avser inte ändringar i avtalsinnehållet utan 

bara redaktionella ändringar och förtydli-

ganden. 

3.1.3 
 

Beslut om etablering av filial 

och upphörande av filial till 

vårdcentral. 

 

Hälsovalschefen 

 

I enlighet med lagen (2008:962) om valfri-

hetssystem och regionfullmäktiges beslut 

om Avtal Hälsoval Dalarna. 

3.1.4 
 

Beslut om tillfälligt 

listningsstopp 

 

Hälsovalschefen 

 

Enligt punkt 11.1 i Avtal Hälsoval Dalarna 



Regionstyrelsens delegeringsbestämmelser enligt beslut 2019-03-11, RS § 33/19, RD19/00407 

8 

 

3.2 Samhällsmedicin 

3.2.1 

 

 

 

Avge yttranden i 

1. Koncessionsärenden 

2. Kommunala miljöskydds-

program 

3. Övriga miljömedicinska 

ärenden 

 

 

 

 

Samhällsmedicinsk 

läkare 

 

 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

3.3 Bidrag ur fonder och stiftelser 
  

3.3.1 
 

Beslut om bidrag ur Carlborg-

sons fond, Vilhelm och Fredrika 

Falks donationsfond, Brita 

Lunds minnesstiftelse, Anna & 

Arvid Fahlcrantz stiftelse samt 

makarna Hesséns minnesfond.  

 

Chefsjuristen 

 

I enlighet med donationsbestämmel-

ser samt särskilda fördelningsrutiner. 
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4 Personal 

4.1 Kollektivavtal 

4.1.1 
 

Teckna regionövergripande 

kollektivavtal 

 

Personaldirektören 

 

I samråd med regiondirektör/bitr. regiondi-

rektör och PU:s ordf. 

4.1.2 
 

Besluta om och teckna kollek-

tivavtal och beslut vid löneö-

versynsförhandlingar 

 

Personaldirektören 

 

I samråd med regiondirektör/bitr. regiondi-

rektör och PU:s ordf. 

4.1.3 
 

Beslut om och teckna kollek-

tivavtal om lokal avvikelse 

från ATL med stöd av AB kap 

4 § 13 mom 7b, c, f och g. 

 

Personaldirektören 

 

I samråd med FC/bitr FC 

4.1.4 
 

Besluta i enlighet med rekom-

mendationer utfärdade av Sve-

riges Kommuner och Lands-

ting (SKL) i arbetsgivarfrågor. 

 

Personaldirektören 

 

 

4.1.5 
 

Besluta om att ge personaldi-

rektören uppdrag om utred-

ning och verkställighet som 

ryms inom befintligt avtal och 

budget. 

 

Personalutskottet 
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4.2 Anställning 

4.2.1 
 

Anställning och entledigande 

av förvaltningschefer och di-

rektörer undantaget regiondi-

rektören och bitr. regiondirek-

tören, förvaltningschefen för 

patientnämndens kansli samt 

revisionschefen. 

 

 

Personalutskottet 

 

Dessa anställningsärendens ska beredas av 

regiondirektören. 

 

Regiondirektören och bitr. regiondirektören 

som tillika utgör förvaltningschef/bitr. för-

valtningschef för den centrala förvaltningen 

anställs av regionstyrelsen. Förvaltningsche-

fen för patientnämndens kansli anställs av 

patientnämnden och revisionschefen av 

Region Dalarnas revisorer. 

4.3 Lönesättning 

4.3.1 
 

Besluta om ändrad lönesätt-

ning utan samband med löne-

översyn eller nyanställning. 

 

Personaldirektören 

 

4.4 Bisyssla 

4.4.1 
 

Besluta i enlighet med LOA, 

AB och internt fastställda regler 

om godkännande av och förbud 

mot bisyssla avseende regiondi-

rektör 

 

RS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

Rätten får inte vidaredelegeras. 
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4.4.2 
 

Beslut om godkännande av och 

förbud mot bisyssla för bitr. 

regiondirektören och förvalt-

ningschefer i enlighet med 

LOA, AB och internt fastställda 

regler. 

 

 

Regiondirektör 

 

Rätten får inte vidaredelegeras. 

4.4.3 
 

Beslut om godkännande av och-

förbud mot bisyssla för andra än 

ovanstående i enlighet med 

LOA, AB och internt fastställda 

regler.  

 

FC/Bitr FC 

 

Rätten får inte vidaredelegeras till lägre 

nivå än verksamhetschefsnivå. 

4.5 Varsel 

4.5.1 
 

Lämna varsel till Arbetsför-

medlingen enligt § 1 Lag om 

anställningsfrämjande åtgärder. 

 

 

Personaldirektören 

 

Rätten får inte vidaredelegeras. 

4.6 Undantag från samordning 

 

  

4.6.1 
 

Besluta om undantag från be-

stämmelserna i AB § 25 mom 1 

samt PFA § 22 gällande sam-

ordning av lön och pension för 

arbetstagare som uppbär egen-

pension. 

 

 

Personaldirektören 
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5 Ekonomi 

5.1 Investeringar 

 

5.1.1 
 

Investeringar överstigande 1 

prisbasbelopp och understi-

gande 10 mnkr per objekt som 

inte är strategiska investeringar. 

 

Regiondirektör/bitr. 

regiondirektör 

 

En investering är en utgift avseende ett en-

skilt objekt eller genomförande av uppdrag, 

som både har en livslängd om minst 3 års 

varaktighet och uppgår till minst ett pris-

basbelopp (exklusive moms). Ett investe-

ringsobjekt kan inkludera sammanhängande 

tjänster. 

 

Investeringar över 50 mnkr beslutar full-

mäktige om.  

Strategiska investeringar och investeringar 

mellan 10 och 50 mnkr beslutar respektive 

nämnd om. 

5.2 Upphandling 

5.2.1 

 

 

 

Beslut om uppdrag till upphand-

lingsavdelningen att göra upp-

handling för den centrala för-

valtningens räkning 

 

 

 

FC/Enhetschef 

 

 

 

Inom ramen för förvaltningens/enhetens 

budget och överordnade beslut 
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5.2.2 
 

Fastställa upphandlingsdoku-

menten för upphandlingar inom 

förvaltningens ansvarsområde  

efter samråd med upphandlings-

chef eller avtalschef i enlighet 

med lag om offentlig upphand-

ling (LOU) 

 

FC/Enhetschef 

 

 

5.2.3 

 

 

 

När det är fråga om avropnings-

bart ramavtal: Fatta beslut om 

tilldelning och underteckna ra-

mavtalet inklusive att sluta avtal 

med inköpscentral om att sköta 

upphandlingen. 

 

 

 

 

Upphandlingschefen/   

Avtalschefen 

 

 

 

Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap. 4-7 

§§ lagen om vissa kommunala befogen-

heter. 

5.2.4 
 

När det inte är fråga om ramav-

tal: Fatta beslut om tilldelning , 

underteckna köpeavtal inklusive 

att sluta avtal med inköpscentral 

om att sköta upphandlingen. 

 

 

Upphandlingschefen/ 

Avtalschefen 

 

Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap. 4-7 

§§ lagen om vissa kommunala befogen-

heter. 

 

5.2.5 
 

Avbryta pågående upphandling 

eller häva pågående avtal på fö-

rekommen anledning 

 

 

Upphandlingschefen 

 

Efter konsultation med Rättsavdelningen. 
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5.3 Fordringar 

5.3.1 
 

Besluta om nedskrivning och 

avskrivning av fordringar upp 

till ett belopp maximerat till två 

prisbasbelopp per gäldenär.  

 

 

Ekonomidirektören 

 

Enligt 15 §, de allmänna bestämmelserna i 

varje nämnds reglemente, äger resp. 

nämnd/styrelse rätt att avskriva osäkra ford-

ringar inom sitt eget verksamhetsområde. 

Nämnden har enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. 

5 § kommunallagen rätt att delegera uppgif-

ten med önskade begränsningar till nämn-

dens utskott, ledamot, ersättare eller an-

ställd inom regionen. 

5.3.2 
 

Besluta om reglering av ersätt-

ningskrav högre än 10 tkr rik-

tade mot landstinget, dock högst 

belopp motsvarande självrisken 

i Region Dalarnas ansvarsför-

säkring jämte debiterad moms. 

 

 

Ekonomidirektören 

 

5.4 Gåvor 

5.4.1 
 

Besluta om mottagande av gå-

vor till regionövergripande 

verksamhet som uppgår till 

minst 1/100 prisbasbelopp och 

högst två prisbasbelopp. 

 

Regiondirektör/bitr. 

regiondirektör 

 



Regionstyrelsens delegeringsbestämmelser enligt beslut 2019-03-11, RS § 33/19, RD19/00407 

15 

 

5.4.2 
 

Besluta om mottagande av gå-

vor till förvaltningsanknuten 

verksamhet som uppgår till 

minst 1/100 prisbasbelopp och 

högst två prisbasbelopp. 

 

FC/bitr FC 

 

Beslut om mottagande av gåvor som under-

stiger 1/100 prisbasbelopp utgör verkstäl-

lighetsbeslut som får beslutas av verksam-

hetschef. 

5.4.3 
 

Besluta om att disponera gåvor 

riktade till sina respektive verk-

samheter enligt givarens intent-

ioner. 

 

Verksamhetschefer 

 

5.4.4 
 

Besluta om att disponera medel 

ur stiftelser avsedda för hälso- 

och sjukvården. 

 

Verksamhetschef vid 

kuratorsenheten i 

Falun, Mora och Bor-

länge rätt 

 

Får ej vidaredelegeras. 

5.5 Försäkringar 

5.5.1 
 

Samordning och upphandling 

av Region Dalarnas försäk-

ringar 

 

 

FC Regionfastigheter/ 

 

 

Respektive nämnd ansvarar för beslut om 

förändrade försäkringsvillkor. Kostnaden 

för egendomsförsäkring åvilar den nämnd 

som ansvarar för egendomen. 

Fråga om egendom ska vara försäkrad eller 

inte ankommer på regionstyrelsen att be-

sluta. 

5.5.2 
 

Undertecknande av försäk-

ringsavtal 

 

Ansvarig förvaltnings-

chef med kontrasigne-

ring av försäkrings-

samordnaren. 

 

Försäkringssamordnare är fastighetschefen 

eller den som fastighetschefen vidaredele-

gerat uppgiften till. 
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5.6 Utse firmatecknare 
  

5.6.1 
 

Utse firmatecknare med behö-

righet att ingå avtal om system 

för betalningsförmedling samt 

bank- och postgirokonton för 

Region Dalarnas räkning 

 

Ekonomidirektören 

 

5.6.2 
 

Utse firmatecknare med behö-

righet att teckna Region Dalar-

nas firma vid undertecknande 

av momsdeklarationer 

Ekonomidirektören  
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6 Arkiv 

6.1 Arkivmyndighetens uppgifter 

6.1.1 

Utöva det som åligger regionstyrelsen i dess 

egenskap av Region Dalarnas arkivmyndig-

het 

 

Arbetsutskottet  

6.2 Dokumenthanteringsplan 

 

6.2.1 
 

Beslut om fastställande av  

dokumenthanteringsplan för myndighet.. 

 

Chef för regionarkivet 

 

6.3 Gallring 
   

6.3.1 
 

Beslut om regler för gallring av handlingar 

för styrelse och nämnder. 

 

Chef för regionarkivet 

 

7 Arvodesreglementet 

7.1 Tolkning och beslut 
 

   

 Tolkning av arvodesreglementet och beslut 

om hur bestämmelser om arvoden, pension 

och ersättningar av olika slag för de förtroen-

devalda ska tillämpas i enskilda fall. 

 

Personalutskottet 

 


