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Antagen av regionstyrelsen (kommunstyrelsen) 31 maj 2007. Ändrad 2007-10-25, 2008-04-24, 
2008-05-29 2009-06-11, 2010-09-23, 2010-11-25, 2011-02-21 § 49 (regionfullmäktige), 
2011-04-14, 2011-08-30, 2011-10-27, 2012-06-19, 2012-08-28, 2013-01-30, 2013-06-17 
(regionfullmäktige), 2013-10-31, 2014-03-04, 2014-06-19, 2015-04-22, 2015-05-28, 
2015-11-25 § 356, 2016-12-14 § 300, 2017-08-31 § 211, 2017-11-23 § 325, 2017-12-13 § 359, 
2018-10-15 § 258 och 259 och 2018-12-12, § 363. 

Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Sådana beslut hänskjuts till regionstyrelsen för avgörande

Rätt att besluta i viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

- besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegatens 
beslut (Anmäls)

- beslut att överklaga beslut varigenom delegatens beslut ändrats (Anmäls)

Om beslut skall fattas ”i samråd” får delegaten endast besluta om den han/hon skall samråda 
med är överens om beslutet. 

I de fall styrelsen bestämt att beslut skall fattas ”efter samråd” skall delegaten samråda med 
angiven befattning före beslutet. Delegaten är dock fri att besluta även om han inte blir 
överens med samrådspartnern.

Ärende Delegat

Ekonomi
A 01. Upptagande av långfristiga lån samt omsättning av dessa Regionstyrelsens ordförande, vid 

frånvaro inträder 1:e vice 
ordförande (Anmäls)

A 02. Upptagande av kortfristiga lån i utländsk valuta Regionstyrelsens ordförande, vid 
frånvaro inträder 1:e vice 
ordförande (Anmäls)

A 03. Låneavtal som beslutas av regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice 
ordförande ska undertecknas av honom eller henne och kontrasigneras 
av regiondirektören eller ekonomidirektören 

___________

A 04. Upptagande av kortfristiga lån i svensk valuta Ekonomidirektören (Anmäls)
A 05. Ingå avtal om räntederivat i enlighet med regionens finanspolicy Ekonomidirektören (Anmäls)
A 06. För de fall motparten så kräver ska avtal som beslutas av 

ekonomidirektören kontrasigneras av annan tjänsteman 
___________

A 07. Leasing av lös och fast egendom, med undantag av fordonsleasing som 
hanteras enligt regionens riktlinjer 

Ekonomidirektören (Anmäls)

A 08. Placering av regionens likvida medel och pensionsmedel i enlighet med 
regionens finanspolicy och policy för pensionsmedelsplacering 

Ekonomidirektören (anmäls)

A 09. Placering av regionen förvaltade stiftelsemedel och förvaltade 
donationsfonder/gåvor i enlighet med regionens policy för 
pensionsmedelsplacering 

Ekonomidirektören (anmäls)

A 10. Utdelning från donationsstiftelser i de fall ej särskild styrelse 
ombesörjer utdelning 

Ekonomidirektören

A 11. Infriande av borgensåtagande till ett högsta värde av 5 prisbasbelopp 
per gäldenär 

Ekonomidirektören (Anmäls)

A 12. Förhandling om och nedsättning av fordran, max 50 % nedsättning av 
kapitalbelopp 

Ekonomidirektören (Anmäls)

A 13. Besluta om kronofogdens förslag till skuldsanering Ekonomidirektören 
A 14. Avskrivning av fordringar till ett högsta värde av 3 prisbasbelopp per 

gäldenär 
Ekonomidirektören (Anmäls)
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A 15. Ansökan om betalningsföreläggande och handräckning inkl. 
verkställighet samt ev. fullföljd till domstol 

Ekonomidirektören med rätt att 
vidaredelegera

A 16. Ansökan om annat exekutivt förfarande Ekonomidirektören
A 17. Ansökan om kommunala hyresgarantier (max 20 st.) en gång per år 

från Statens Bostadskreditnämnd
Ekonomidirektören

A 18. Besluta i ärenden enligt folkbokföringslagen Ekonomidirektören
A 19. Beslut om förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller motsvarande 

åtgärd i ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller 
annan förrättning enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, 
lagen om förvaltning av samfälligheter, ledningsrättslagen, plan- och 
bygglagen samt lagen om äganderättsutredning och legalisering när 
marknadsvärdet av egendomen inte överstiger fyra prisbasbelopp. 

Förvaltningschefen för tekniska 
nämndens teknikförvaltning, med 
rätt att vidaredelegera. 
Köpekontrakt eller motsvarande 
anmäls

A 20. Beslut om reglering av tomträttsavgälder för småhusfastigheter, 
hyreshusfastigheter, industrifastigheter m.m, innefattande rätt att föra 
process i sådana ärenden. 

Förvaltningschefen för tekniska 
nämndens teknikförvaltning med 
rätt att vidaredelegera (Anmäls)

A 21. Beslut om igångsättande av projekt eller deltagande i av annan 
anordnat projekt 

Chef med budgetansvar i samråd 
med överordnad chef

A 22. Besluta om finansiella igångsättningstillstånd för byggnads- och 
anläggningsprojekt överstigande 3 miljoner kronor, gäller dock endast 
sådana projekt som ryms inom beslutad investeringsbudget

Ekonomidirektören (Anmäls)

Inköp och försäljning
B 01. Beslut i upphandling av sådana varor och tjänster som skall ingå i 

regionens ramavtal 
Ekonomidirektören med rätt att 
vidaredelegera (Anmäls)

B 02. Beslut i upphandling av varor och tjänster inom regionstyrelsens 
ansvarsområde vilka inte omfattas av punkt B 01

Regiondirektör/förvaltningschef 
med rätt att vidaredelegera 
(Anmäls)

B 03. Försäljning av regionens lösa egendom Ekonomidirektören med rätt att 
vidaredelegera

Medgivanden och fullmakter
C 01. Medgivande till Gotlandshem inför köp/försäljning av 

fastighet/tomträtt
Regionstyrelsens ordförande 
(Anmäls)

C 02. Tillstånd för extern aktör att använda regionens vapen och logotyp Regiondirektören
C 03. Utfärdande av fullmakt att föra regionens talan inför domstolar och 

myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag inkluderande rätt att 
träffa förlikning

Regiondirektören

Firmateckning
D 01. Teckna Region Gotlands firma i olika typer av ärenden när så krävs för 

att verkställa beslut av regionstyrelsen eller regionfullmäktige.
Regiondirektören

Arkivfrågor
E 01. Utfärdande av anvisningar till arkivreglemente Regiondirektören, med rätt att 

vidaredelegera (Anmäls)
E 02. Revidering av bevarande- och gallringsplaner Regiondirektören, med rätt att 

vidaredelegera (Anmäls)

EU:s dataskyddsförordning, GDPR
F 01. Beslut om anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 GDPR Fövaltningschef med rätt att 

delegera
F 02. Yttrande till tillsynsmyndighet och förvaltningsrätt samt att överklaga 

ärende rörande personuppgiftsincident enligt artikel 33 GDPR
Fövaltningschef med rätt att 
delegera

Övrigt
G 01. Regionstyrelsens ledamöters och ersättares deltagande i kurser, 

konferenser o dyl.
Regionstyrelsens ordförande 


