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Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, reviderad 202009-01
HVO-2020-280
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 beslut kring bland annat detaljplaner.
De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd
text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 104, 2019-0829).
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Delegationsordning för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden från och med den 1 september 2020.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-08-25 Revidering av delegationsordningen 2020-09-01
Förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning fr.o.m. 2020-09-01

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-18
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-08-25
Ärendet

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, senast den 1 september 2019.

SIGNERAD

Nu gällande delegationsordning har gällt i ett år och därför har det gjorts en översyn av den,
bland annat kring lagrumshänvisningar. I förslag till revidering har inaktuella uppgifter tagits
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bort, lagrumshänvisningar uppdaterats och förtydliganden gjorts. Följande ändringar föreslås att
gälla från och med 1 september 2020:
- Under rubriken ”Beslutsfattande” tydliggörs att angiven delegat i delegationsordningen
är lägsta nivå på delegat. Överordnad chef kan också fatta beslutet.
- I avsnitt 6 ändras nästan alla listade beslut från att de ska anmälas till nämnden till att de
inte ska det. Alla besluten överklagas med förvaltningsbesvär och därför är anmälan till
nämnden ej nödvändig enligt lag. Denna ändring medför minskad administration.
- Punkt 7.12: Förtydligande att beslutet gäller samtliga förrättningar enligt Malmö stads
arvodesregler och inte bara kurser och konferenser.
- Punkt 7.14: Förtydligande formulering kring omvandling av särskilt boende-platser samt
exempel för tydlighet.
- Punkt 7.16: Eftersom nämnden börjat få detaljplaner från stadsbyggnadskontoret för
yttrande finns ett behov av att reglera beslut om yttrande i delegationsordningen
eftersom det ofta är relativt kort svarstid. Förvaltningen föreslår att utskottet kan besluta
om yttrande om detaljplan i de fall ärendet inte hinner behandlas av nämnden innan
svarstiden går ut.
- Punkt 7.17: Detaljplaner skickas för yttrande i två steg, först för samråd och sedan för
granskning, förhoppningen är att eventuella synpunkter på detaljplanen i samrådet tagits
hänsyn till inför granskningen, och om inte så bör samma yttrande, redan beslutat av
nämnden skickas igen. Förvaltningen föreslår därför att direktör kan besluta om yttrande
eller att inte yttra sig om detaljplan i granskningsfasen.
- Punkt 8.1: Med anledning av Malmö stads nya organisation för lokalförsörjning har
ändringar gjorts.
- Punkt 8.6: Tillägg av delegation för anstånd med betalning över 3 månader för
brukaravgifter och andra fordringar exklusive lönefordringar.
- Punkt 10.6 Förtydligande att även uppsägning av avtal omfattas i det delegerade beslutet
samt förtydligande att beslutet är villkorat till att hyrestiden ska understiga 5 år eller att
totalkostnaden ska understiga 15 miljoner kronor.
- Punkt 12.1: Uppdatering av lagrumshänvisningar samt borttag av beslutet om
tidsbegränsad anställning av arbetstagare över 67 år eftersom kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott upphävt riktlinjerna för anställningar för medarbetare över 67 år.
- Punkt 12.2: Uppdatering av lagrumshänvisningar.
- Punkt 12.3: Uppdatering av lagrumshänvisningar.
Samtliga föreslagna ändringar markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd
text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 104, 2019-0829).
Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör

