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Socialförvaltningen 

Datum: 2023-01-17 

 

 

Dnr VON 2023/0010 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Justering av Vård- och omsorgsnämndens 

delegationsordning  

Sammanfattning 

Den nya politiska organisationen som gäller från och med den 1 januari 2023 

föranleder att ändringar behöver vidtas i delegationsordningen.  

Beslutsförslag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

 

1. Handläggare får mottaga delgivning av handling inom sitt 

verksamhetsområde. 

2. Godkänna punkterna 3.6.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5, 3.13.6, 3.13.7 och 4.10 

som tillägg till delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden, dnr 

VON 2022/0037, att gälla från och med den 25 januari 2023.   

3. Förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Bakgrund 

Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av Vård- och 

omsorgsnämnden (VON) eller anställda och omfattar alla verksamheter inom 

nämndens ansvarsområde. Om en ärende- eller beslutstyp inte finns med i 

delegationsordningen innebär det att beslutet ska fattas av nämnden.  

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta ny politisk organisation för 

Österåkers kommun för mandatperiod 2023 – 2026. Med anledning av detta 

upphör den tidigare gällande s.k. beställar-utförarmodellen och kommunens 

egen-regiverksamhet placeras in under berörda ansvariga nämnder. Det innebär 

att utförare avseende vård- och omsorg ansvarsmässigt placerats under VON. 

För att verksamheten i utförardelen ska kunna bedrivas på likvärdigt sätt som 

innan organisationsförändringen krävs det att nämnden beslutar om vissa 

tillägg i delegationsordningen. 
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Vidare har socialförvaltningen identifierat att delegationsordningen behöver 

uppdateras avseende delgivning, GDPR samt beslutanderätt för avlösarservice 

i hemmet.   

Förvaltningens slutsatser 

Många av de delegationer som utförarsidan tidigare har haft enligt 

Kommunstyrelsens delegationsordning stämmer överens med VON:s 

delegationsordning. Nämnden behöver dock besluta om att tjänstetiteln 

verksamhetschef ska ha delegation att vidta Lex Sarah-anmälan, Lex Maria-

anmälan samt att anmäla till IVO om att hälso- och sjukvårdspersonal kan 

utgöra fara för patientsäkerheten. Förvaltningen föreslår också att Medicinskt 

ansvarig rehabilitering (MAR) ska ges rätt att vidta Lex Maria-anmälan. 

I delegationsordningen som gällt för utförardelen har det tidigare framgått att 

tillsättande av verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

beslutas av produktionsutskott. Detta beslut ligger efter 

organisationsförändringen på nämnden. För tydlighetens skull föreslår 

förvaltningen att detta skrivs in i delegationsordningen, jfr. föreslagen punkt 

3.12.5. 

Efter årsskiftet överlämnade dataskyddsombudet ett underlag avseende de 

beslut kopplade till Dataskyddsförordningen (GDPR) som ska finnas med i 

samtliga nämnders delegationsordningar. VON:s delegationsordning innehåller 

redan dessa men för att effektivisera för förvaltningen föreslås att delegat som 

får besluta om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal ändras från socialdirektör 

m.fl. till ”Samma delegat som tagit beslut om huvudavtal/antagit leverantör”, 

jfr. punkt 3.13.6. Vidare föreslås en redaktionell justering där det framgår av 

delegationsordningen att samråd ska ske med dataskyddsombudet avseende 

beslut om att anmäla personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, 

jfr. anmärkning punkt 3.13.7.  

För att säkerställa att beslut om avlösarservice i hemmet inte fattas i för vid 

omfattning föreslår förvaltningen vidare att delegationen som 

biståndshandläggare har avseende avlösarservice i hemmet ska bestämmas till 

20 timmar per månad istället för 20 timmar per vecka.   

Vidare beslutade nämnden vid revideringen av delegationsordningen  

2022-04-19 att socialdirektören får mottaga delgivning för nämndens räkning 

och att handläggare får mottaga delgivning av kallelse till muntlig förhandling 

inom sitt verksamhetsområde. Med anledning av att VON har nytt reglemente 

samt att många handlingar i pågående ärenden som delges nämnden måste 

undertecknas av socialdirektören finner socialförvaltningen att det finns ett 

behov att justera och utöka så att handläggare får motta delgivning av handling 

inom sitt verksamhetsområde. 

Ändringsförslagen står markerade i bifogad bilaga. Förvaltningen föreslår att 

delegationsordningen revideras och uppdateras enligt förslaget.  
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Bilagor 

1. Bilaga med föreslagna ändringar av delegationsordning 

2. Underlag från Dataskyddsombudet 

 

   

Susanna Kiesel  Åsa Lundgren 

Socialdirektör  Enhetschef 

 

 

Expedieras 
Verksamhetschefer 
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