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HVO-2019-3113
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4,
2017-05-02) och den har reviderats ett antal gånger därefter. I föreslagen revidering ingår främst
en del förtydliganden, men också tillägg av delegat i beslut om externa placeringar och en helt ny
punkt om att sälja platser på särskilt boende.
De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd
text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 56, 2019-0425).
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-08-29 Delegationsordning, reviderad 2019-09-01
Förvaltningens förslag till revidering av delegationsordning fr.o.m. 2019-09-01

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-20
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-08-29
Ärendet

SIGNERAD

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 ett antal
gånger därefter.
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I föreslagen revidering föreslår förvaltningen följande förändringar att gälla fr.o.m. 1 september
2019:
- Punkt 7.2: Tillägg av beslut om jäv även för chef och direktör. Tidigare har endast jäv för
anställd reglerats med delegat enhetschef. Detta lämnar ett glapp vid eventuellt jäv hos
enhetschef, avdelningschef och direktör, därför är dessa kategorier nu tillagda med
delegat närmaste chef respektive utskott.
- Punkt 7.4: Tillägg att delegat får föra nämndens talan även i specialdomstol och
domstolsliknande nämnder. Detta för att underlätta i de fall exempelvis en stadsjurist
behöver företräda nämnden i hyresnämnden.
- Punkt 10.1: Tillägg av delegat. För att underlätta arbetet på myndigheten i samband med
externa placeringar föreslås sektionschef för vård- och boendeförmedlingen kunna
underteckna avtal och därmed köpa plats hos extern leverantör för upp till 3 000 kronor
per dygn. Tidigare högre beloppsgränser ligger kvar.
- Punkt 10.2: Helt ny punkt. För att tydligare kunna reglera försäljning av enstaka platser
inom särskilt boende föreslås denna punkt läggas till med delegaten enhetschef på
avdelningen för myndighet. Denna punkt gäller för avdelningen Dalen på Lindängelund
som är med i Kommunförbundet Skånes ramavtal för särskilda boendeplatser med
inriktning döva och dövblinda.
- Punkt 10.5: Förtydligande av beslutet samt tillägg av delegat: För upphandlingar som inte
är inom ramen för verksamhetens normala drift bör alla steg i upphandlingsförfarandet
bli tydligare. Det tydliggörs därför att utskott är delegat även för eventuell uppsägning av
avtal och att förvaltningsdirektör är delegat för att underteckna tilldelningsbeslut utifrån
de kriterier som sätts upp i förfrågningsunderlaget och att teckna avtal med leverantör.
De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd
text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 56, 2019-04-25).
Ansvariga

Gisela Gréen, förvaltningsdirektör

