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Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, reviderad
2019-03-01

HVO-2019-205
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 föreslagen revidering föreslår förvaltningen en justering kring köp av extern plats på vårdoch omsorgsboende (punkt 10.1 och 10.2). I gällande delegationsordning får enhetschef
besluta om köp av extern plats upp till 5 000 kronor per dygn och för platser med högre
kostnad är utskottet delegerat beslutsrätten. Den föreslagna ändringen består av att en nivå
läggs till för att möjliggöra att avdelningschef kan besluta om köp av extern plats för mellan
5 000 och 9 000 kronor per dygn i upp till fyra veckor. Revideringen föreslås bland annat för
att lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ger kortare
tid för planering vid utskrivning, framför allt till korttidsplatser.
Den föreslagna ändringen markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd
text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 3, 2019-0110).
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Delegationsordning för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden från och med den 1 mars 2019.
Beslutsgång

John Roslund (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till ändring i delegationsordningen.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag och föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservationer

John Roslund (M) reserverar sig muntligen mot beslutet.
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Beslutsunderlag
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