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 Omsorgskontoret 2015-01-27 Dnr On 2015-2 
Anders Petersson 
   
 
 
 
 Omsorgsnämnden 
 
 
 

 

 

Delegation inom omsorgsnämndens ansvarsområde 

 

OMSORGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

1. Omsorgsnämnden antar omsorgskontorets förslag till delegationsordning att  

gälla från och med den 1 mars 2015. 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Enligt § 23 i huvudreglementet för kommunens nämnder 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 36 § Kommunallagen ge ordföranden 

möjlighet besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 

beslut inte kan avvaktas. Alla delegationsbeslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

 

Föreliggande förslag utgår från gällande delegationsordning. 

 _____ 
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BAKGRUND 

 

Enligt § 23 i huvudreglementet för kommunens nämnder 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 36 § Kommunallagen ge ordföranden 

möjlighet besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 

beslut inte kan avvaktas. Alla delegationsbeslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

 

Föreliggande förslag till delegationsordning utgår från gällande delegationsordning. 

 

För några av de föreslagna områdena för delegation lämnas här en kort information: 

 

Lagman DE Holmströms stiftelse och Samstiftelse 1. 

Avkastningen från dessa fonder ska enligt stadgarna ges som tillfälliga ekonomiska 

bidrag till behövande personer bosatta i Linköpings kommun. De ska inte ersätta 

bidrag som personerna enligt lag har rätt till, exempelvis ekonomiskt bistånd med 

stöd av socialtjänstlagen.  

 

Lex Maria 

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare anmäla händelser till Inspektionen för 

Vård och Omsorg som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 

Vårdgivaren ska utse en befattningshavare som har att fullgöra vårdgivarens anmäl-

ningsskyldighet enligt SFS 2010:659, SOSFS 2005:28 och 2010:4 om skyldighet för 

vårdgivare att snarast anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg. 

 

Föreningsbidrag 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för föreningsbidrag och beslutar årligen om 

föreningsbidragets storlek. Omsorgsnämnden har att besluta om fördelning av bidra-

get till ansökande pensionärs-, handikapp-, och föreningar inom individ- och famil-

jeomsorg. Ett visst utrymme föreslås lämnas för att under året kunna utge verksam-

hetsbidrag inom ramen för tilldelad budget. 

 

Konsultmedverkan i samband med beredning och verkställighet av ärenden 

Omsorgsnämnden har tidigare delegerat till omsorgsdirektör att besluta om konsult-

upphandling i samband med beredning och verkställighet av ärenden till ett belopp 

av högst 200 000 kronor per år. Omsorgskontoret föreslår att omsorgsdirektören be-

håller denna delegation. 

 

LEGALITET 

 

Enligt § 23 i huvudreglementet för kommunens nämnder 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. 
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I kommunallagen 6 kap. 34 § 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 

 

Det är nämndens ansvar att kontrollera att förtroendevalda och anställda utövar sin 

beslutanderätt på korrekt sätt. Om så inte sker åligger det nämnden att tillse att nöd-

vändiga åtgärder vidtas. 

 

FÖRSLAG TILL DELEGATIONSORDNING 

 

Förslaget till delegationsordning skiljer sig från gällande ordning på följande punk-

ter: 

- Titeln stadsjurist finns inte kvar i kommunen och ersätts med chefsjurist 

- Planeringsledare Anders Petersson föreslås ersätta omsorgsdirektör Peder  

Ellison vid beslut om att vägra lämna ut allmänna handlingar 

- Medicinskt ansvarig för rehabilitering tillkommer vid beslut om anmälnings-

skyldighet enligt Lex Maria 

- Delegation att svara för informations- och förhandlingsskyldighet enligt 

medbestämmandelagen stryks. Omsorgsdirektören har det ansvaret enligt  

verkställighetsordning för omsorgs- och äldreförvaltningen 

- Teckna hyreskontrakt i andra hand för lägenheter inom särskilda boendefor-

mer hos Leanlink respektive hos privata utförare stryks. Denna uppgift hör 

ihop med socialnämndens beslut att bevilja särskild boendeform enligt social-

tjänstlagen respektive bostad med särskild enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade 

- Teckna avtal om utförande av verksamhet där nämnden har fattat tilldel-

ningsbeslut stryks då det är anse som en ren verkställighet av nämndens be-

slut 

 

 Ärenden Delegater 

 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämn-

dens 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 om utdelning ur Lagman D E 

Holmströms stiftelse och Samstiftelse 1  

Administrativa chefen  

4 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 sjuk-

sköterska och medicinskt 

ansvarig för rehabilitering  
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5 Besluta om förändringar av avgiftsgrundande 

inkomst vad avser taxerad kapitalinkomst vid 

debitering enligt gällande taxa för hemtjänst och 

särskilt boende 

 

Avdelningschefen Inga-

Lill Strand med omsorgs-

direktören som ersättare 

6 Besluta om extra ersättning till utförare för insat-

ser i individuella ärenden med högst 100 000 

kronor per tillfälle och längst 4 månader 

 

Omsorgsdirektören med 

gruppchef Elisabeth  

Ulvenäs som ersättare 

7 Besluta om verksamhetsbidrag till föreningar i 

enlighet med regler för föreningsbidrag med 

maximalt 5 000 kronor per tillfälle inom ramen 

för tilldelad budget 

 

Omsorgsdirektören med 

gruppchef Elisabeth  

Ulvenäs som ersättare 

8 Besluta om att anlita konsult i samband med  

beredning och verkställighet av ärenden till ett 

belopp av högst 200 000 kronor per år 

 

Omsorgsdirektören med 

gruppchef Elisabeth  

Ulvenäs som ersättare 

9 I samråd med styrelsen för Forsknings- och  

Utvecklingscentrum (FoU- centrum) bevilja  

projektbidrag inom ramen för tilldelad budget 

 

Omsorgsdirektören med 

gruppchef Elisabeth  

Ulvenäs som ersättare 

10 Besluta om lokalunderhåll/ lokalförändringar 

inom ramen för tilldelad budget 

 

Omsorgsdirektören med 

gruppchef Elisabeth  

Ulvenäs som ersättare 

11 Ingå och teckna avtal med utförare om ersättning 

för personlig assistans, ledsagarservice och avlö-

sarservice enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

 

Omsorgsdirektören med 

gruppchef Elisabeth  

Ulvenäs som ersättare 

12 Ingå och teckna avtal med utförare om ersättning 

för sjuklönekostnader för personlig assistans  

enligt LSS respektive Socialförsäkringsbalken. 

 

Omsorgsdirektören med 

gruppchef Elisabeth  

Ulvenäs som ersättare 

 

SAMRÅD 

 

Samråd har skett med chefsjuristen som inte har något att invända mot förslagen till 

delegation. 

 

Samråd har skett med lokalstrategen om förslaget och förändringarna vad gäller 

lokalfrågor. Hon har inget att erinra mot förslagen. 

 

OMSORGSKONTORET 

 

 

 

Peder Ellison    Anders Petersson 


