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Plats och tid

Bolmen kl. 13:15-15:30

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice
ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Jörgen Lövgren (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Anders Moberg (controller)
Rebecka Merkel (nämndsekreterare)
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Utses att justera

Rolf Kenneryd (C)
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§41

Revidering av delegeringsordning för omsorgskontoret
(2022 ON0036)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning.
Beskrivning av ärendet
Delegeringsordningen är en förteckning över de beslut som omsorgsnämnden med stöd av 6
kap 37–39 §§ kommunallagen (2017:725), KL, delegerar till utskott, en ledamot, en ersättare
eller till en anställd i kommunen.
Kommunledningskontoret har under våren sett över samtliga enheters delar i
kommunstyrelsens delegeringsordning och därefter beslutat om ändringar enlighet med vad
som framkommit i detta arbete, § 55 KS 2022-03-15. De gemensamma delarna inkluderas
även i nämndernas delegeringsordningar, vilket föranleder en revidering av
omsorgsnämndens delgeringsordning där dessa ändringar görs.
I ekonomidelen föreslås mindre justeringar, främst genom att en översyn har gjorts av
delegatnivå. Det har även tillkommit förtydligande där besluten faller under verkställighet.
Förändringarna i personaldelen grundar sig i att man har sett över nivån på delegaten, och
enstaka punkter har tagits bort med hänvisning till att de har klassats som verkställighet.
I förslaget ersätts upphandlingsdelen med en förnyad, förkortad version där beslut om
anskaffning utgår samt vissa beslut förtydligas. Delegeringsordningen stämmer i förslaget
bättre överens med hur upphandlingsfunktionen är utformad.
Delen om GDPR och informationssäkerhet är ny och har inte funnits med i tidigare versioner.
I och med det tillkommer fler delegater och lagar. Dessa redovisas inledningsvis.
Med anledning av förändringar i lagtexter har räddningstjänstdelen uppdaterats med nya
lagrumshänvisningar.
I kapitlet om stöd och omvårdnad till äldre och personer med funktionsnedsättning saknades
en punkt om beslut om extern placering, den har nu lagts till. Det har även tillkommit en
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mindre ändring i kapitlet om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där en punkt
saknade hänvisning till lagrum.
I förslaget har de uppgifter som bör utgå strukits över och det som tillkommit markerats med
rött.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegeringsordning för omsorgsnämnden
 Förslag revidering delegeringsordning omsorgsnämnden
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning.
Paragrafen är justerad
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