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§

49

Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, reviderad
2019-05-01

HVO-2019-690
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).
I föreslagen revidering föreslår förvaltningen följande mindre förändringar:





Tillägg av avsnittet revideringshistorik.
Ändring av delegat i punkt 3.1 med anledning av att avgiftshandläggarna bytt
befattning från assistent till administratör.
Tillägg av beslut om att bevilja drivmedelskort, delegerat till sektionschef (punkt 8.4).
Tydliggörande att återrapportering av beslut kring direktupphandling ska ske vid köp
över 10 000 kronor med anledning av nämndens nyligen beslutade riktlinjer för
direktupphandling (punkt 10.3).

Dessutom föreslås ett tillägg av ”Ansökan om ersättning enligt förordningen (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar” delegerat till handläggare på
Integrationscenter på arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Detta kan i hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens fall exempelvis röra sig om ersättning för hemtjänst eller särskilt
boende för de personer som omfattas av förordningen. Inom Malmö stad är det dock ASF
som hanterar ersättningskraven, och lämnar de uppgifter som krävs till Migrationsverket
enligt aktuell förordning och därför föreslås tillägget i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
delegationsordning i punkt 8.16.
De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd
text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 29, 2019-0220).
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 maj 2019.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Revidering delegationsordningen fr.o.m. 201905-01
Förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning fr.o.m. 2019-05-01
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