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Instruktion för regiondirektören 

 

1 § Regionstyrelsen utser en regiondirektör för varje mandatperiod. 

 

2 § Regiondirektören leder och samordnar regionkoncernen. 

Regiondirektören är regionkoncernens högsta tjänsteman. 

Regiondirektören är chef över samtliga förvaltningschefer och för 

regionledningskontoret. Regiondirektören är ytterst ansvarig för 

regionkoncernens samlade förvaltning och samordnar förvaltningscheferna 

och bolagscheferna inom regionkoncernen Region Stockholm. 

 

3 § Regiondirektören säkerställer att regionstyrelsens och 

regionfullmäktiges beslut verkställs, att regionkoncernens 

verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk, samt 

inom ramen för regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut. 

 

4 § Regiondirektören ansvarar för att regionledningskontorets 

verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, samt av 

regionfullmäktige och regionstyrelsen beslutade styrande 

dokument. 

 

5 § Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt i 

enlighet med i reglementet för regionstyrelsen. 

 

6 § Regiondirektören har det yttersta ansvaret för 

tjänstemannaberedningen av ärenden till regionstyrelsen, inklusive 

dess utskott och beredningar, samt till regionfullmäktige. Vidare 

ansvarar regiondirektören för att tjänstemannaorganisationen har ett 

koncernperspektiv i arbetet och att Region Stockholm betraktas 

som en helhet. 

 

7 § Regiondirektören är föredragande tjänsteman i regionstyrelsen. 

I regionstyrelsens utskott och beredningar kan regiondirektören 

utse annan föredragande tjänsteman. 

 

8 § Vid regionfullmäktiges sammanträden ansvarar 

regiondirektören för stöd från tjänstemannaorganisationen till 

fullmäktiges presidium och ledamöter. 

 

10 § I delegationsordning för regionstyrelsen anges inom vilka 

ärenden/ärendegrupper regiondirektören ges behörighet/delegeras 

regionstyrelsens beslutanderätt. 

 

11 § Regionstyrelsen har till regiondirektören delegerat 
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beslutanderätten avseende anställningsvillkor och därmed 

sammanhängande frågor inkluderande upphörande av anställning för 

förvaltningschefer i Region Stockholms nämnder. Regiondirektören 

ansvarar för rekryteringsprocessen av förvaltningschefer och verkställande 

direktörer i regionägda bolag. 

 

12 § Regiondirektören företräder Region Stockholm som dess främsta 

tjänsteman. Regiondirektören förutsätts kommunicera med massmedia 

i frågor som rör övergripande frågor för regionen samt 

regionledningskontoret. 

 

13 § Regiondirektören ska vara verkställande direktör i Landstingshuset i 

Stockholm AB.  


