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Sammanfattning

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att
nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Delegering
innebär därför en överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4,
2017-05-02) och den har reviderats i flera omgångar med anledning av förändringar i
kommunallagen och förvaltningslagen, införandet av dataskyddförordningen och uppkomna
behov av delegering.
I samband med att ny nämnd för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 tillträder och
fastställer delegationsordningen föreslår förvaltningen ett antal tillägg och justeringar efter
behov. De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med
röd text. I och med fastställandet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 45,
2018-04-26).
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Delegationsordning för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden från och med den 10 januari 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-10 Revidering av delegationsordningen
Förvaltningens förslag till delegationsordning fr.o.m. 2019-01-10

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-01-10
Ärendet

SIGNERAD

2018-12-14

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att
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nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Delegering
innebär därför en överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen. Delegationen innebär att beslutanderätten i
de i delegationsordningen angivna ärendena överlämnats till den angivna delegaten.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4,
2017-05-02) och den har reviderats i flera omgångar med anledning av förändringar i
kommunallagen och förvaltningslagen, införandet av dataskyddförordningen och uppkomna
behov av delegering.
I samband med att ny nämnd för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31 tillträder och
fastställer delegationsordningen föreslår förvaltningen ett antal tillägg och justeringar efter
behov. Samtliga föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning
med röd text.
Följande ändringar föreslås:
- Borttag av punkter om avgifter eftersom de rör sig om avgifter inom ramen för
arbetsmarknads-, och socialnämndens uppdrag (avsnitt 3).
- Ändring om att inte anmäla delegationsbeslut om avgifter enligt 8 kap. 2 § SoL (punkt
3.1) eftersom dessa överklagas via förvaltningsbesvär och därmed inte behöver anmälas
till nämnden för att vinna laga kraft.
- Ändring av delegat från utskott till socialt ansvarig samordnare (SAS) i ärenden om att
anmäla allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden till
Inspektionen för vård och omsorg (punkt 5.2).
- Tillägg av en ny punkt för att tydliggöra vid utlämnande med förbehåll när det gäller
patientjournaler (punkt 6.3).
- Förändringar av delegat från avdelningschef till dataskyddssamordnare gällande två
ärenden inom ramen för dataskyddsförordningen (punkt 6.8 och 6.13).
- Tillägg av undantag i ärenden om överklaganden av domar och beslut och yttranden till
domstol m.m. (punkt 7.5).
- Tillägg och förtydliganden gällande anstånd, avbetalningsplaner, avskrivningar och
bokföringsmässiga nedskrivningar i avsnitt 8 om ekonomi.
- Förtydligande om att delegat som har beslutsrätt vid upphandlingar också kan säga upp
avtal (punkt 10.3 och 10.4).
I och med fastställandet ersätts tidigare beslut om reviderad delegationsordning (§ 45, 2018-0426).
Ansvariga

Gisela Green Förvaltningschef

