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Tjänsteskrivelse
Omsorgskontoret
Anders Petersson

2018-03-06

Dnr ÄN 2018-118

Äldrenämnden

Delegationsordning, revidering
Förslag till beslut
1. Delegationsordningen revideras enligt omsorgskontorets förslag att gälla
från och med den 1 april 2018.
Ärende
Från och med den 1 april 2018 införs två nya chefsnivåer inom Omsorgs- och
äldreförvaltningen. De nya chefsnivåerna är avdelningschef för strategisk
verksamhetsutveckling respektive avdelningschef för kvalitet och utvärdering.
Med anledning av den förändrade beslutsstrukturen i förvaltningen har en
översyn gjorts av nämndens delegationsordning.
I denna handling lämnar Omsorgskontoret förslag till reviderad
delegationsordning att gälla från och med den 1 april 2018.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning.docx
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Bakgrund
Enligt 6 kap 37 § respektive 7 kap 5 § Kommunallagen, får nämnd/styrelse
uppdra åt ett utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden
bedömer som lämpliga.
Av praktiska skäl bör nämnden enligt 6 kap 39 § Kommunallagen ge
ordföranden möjlighet att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.
I kommunallagen 6 kap. 38 § anges vilka ärenden som inte får delegeras,
-

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,

-

framställningar eller yttranden till Kommunfullmäktige liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
Kommunfullmäktige har överklagats,

-

ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, samt

-

vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Förslag
Ärende

Delegat

1

Besluta i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas

Ordföranden

2

Efter samråd med chefsjuristen besluta om
att vägra lämna ut allmänna handlingar

Omsorgsdirektören med
planeringsledare Anders
Petersson som ersättare

3

Besluta och svara för anmälningsskyldigheten till Inspektionen för Vård och
Omsorg enligt 3 kap 5 § Patientsäkerhetslagen respektive SOSFS 2010:4 (Lex
Maria) samt att avsluta sådana ärenden utan
åtgärd

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska och
medicinskt ansvarig för
rehabilitering

4

Besluta om ersättning till utförare för extra
insatser i individuella ärenden med högst 20
basbelopp per tillfälle

Omsorgsdirektören med
avdelningschef för
strategisk verksamhetsutveckling som ersättare

5

Besluta om verksamhetsbidrag till
föreningar i enlighet med regler för

Omsorgsdirektören med
avdelningschef för
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föreningsbidrag med maximalt 5 000 kronor strategisk verksamhetsper tillfälle inom ramen för tilldelad budget utveckling som ersättare
6

Besluta om att anlita konsult i samband med Omsorgsdirektören med
beredning och verkställighet av ärenden till avdelningschef för
ett belopp av högst 200 000 kronor per år
kvalitet- och utvärdering
som ersättare respektive
avdelningschef för
kvalitet och utvärdering

7

Besluta om lokalunderhåll/ lokalförändringar inom ramen för tilldelad
budget

Omsorgsdirektören med
avdelningschef för
kvalitet- och utvärdering
som ersättare

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Omsorgskontoret

Elisabeth Ulvenäs

Beslutet skickas till:
Berörda delegater

