
Föreslagna ändringar i delegationsordningsformat 

 

 

    

Ärendegrupp Lagrum mm Delegat Föreslås 

ändras till 

1.5 Beslut om bistånd i form av 

särskilda boendeformer under 

65 år 

 

-Stödboende 

 

Beslut om bistånd i form av 

särskilda boendeformer för 

personer över 65 år 

 

-Stödboende 

5 kap. 7 § SoL 

4 kap. 1 § SoL  

 

 

 

 

5 kap. 5 § SoL  

4 kap. 1 § SoL 

Biståndshandläggare 

 

 

 

 

 

Biståndshandläggare 

 

 

 

 

 

 

Tas bort. 

 

 

 

 

 

Tas bort.  

 

D 2. Lag om färdtjänst 

 

Ärendegrupp Lagrum mm Delegat Föreslås 

ändras till 

2.1 Yttrande i ärende rörande 

färdtjänst. 

6 § lag om 

färdtjänst 

Handläggare vid 

kontaktcenter 

Handläggare 

inom 

ÄO/FUNK 

D 6. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 

Ärendegrupp Lagrum mm Delegat Föreslås 

ändras till 
6.2 Beslut om insatser enligt 

LSS 

 

- biträde av personlig 

assistent 

 

- ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig 

assistans, utöver stöd enligt 

lagen om assistans-

ersättning 

 

- ledsagarservice 

 a) högst 5 tim/vecka 

 b) överstigande 5 tim/vecka 

 

 

9 § p.2 LSS 

 

9 § p.2 LSS 

 

 

 

 

9 § p.3 LSS 

 

 

 

 

9 § p 5 LSS 

 

 

 

Enhetschef 

 

Enhetschef 

 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

 

Gruppledare 

 

Gruppledare 

 

 

 

 

Gruppledare 

 

 

 

 

Gruppledare 
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- avlösarservice i hemmet 

 a) högst 5 tim/vecka 

 b) överstigande 5 tim/vecka 

 

- korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet 

  

 

 

9 § 6 LSS 

 

 

Enhetschef 

 

 

Gruppledare 

 

6.10 Beslut att utbetala 

assistans-ersättning till annan 

person än den som är 

berättigad till insatsen. 

 

11  § LSS Enhetschef Gruppledare 

6.11 Beslut om återbetalnings-

skyldighet för felaktig eller för 

hög assistansersättning. 

 

12 § LSS Enhetschef  Gruppledare 

D 7. Lag om yrkesverksamhet på hälso-och sjukvårdens område Hälso-och 
sjukvårdslag m m  

 

Ärendegrupp Lagrum mm Delegat Föreslås 

ändras till 

7.1 Utse verksamhetschef enligt 

HSL samt ersättare vid dennes 

frånvaro. 

 

4 kap. 2 § HSL Avdelningschef Ny punkt.  

7.2 Utse medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS). 

 

11 kap. 4 § HSL Socialchef Ny punkt.  

7.3 Utse ersättare vid MAS 

frånvaro. 

 

11 kap. 4 § HSL Socialchef Ny punkt. 

7.4 Beslut att anmäla till IVO 

att en patient i samband med 

vård eller behandling drabbats 

av eller utsatts för risk att 

drabbas av allvarlig skada eller 

sjukdom (egen regi). 

 

6 kap. 4 § lag om 

yrkesverksamhet 

inom hälso-och 

sjukvårdens 

ansvarsområde 

MAS Nuvarande 

punkt 7.1. 

7.5 Anmäla om en legitimerad 

yrkesutövare av skälig 

anledning kan antas utgöra en 

3 kap. 

patientsäkerhets- 

lagen 

MAS Ny punkt.  
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fara för patientsäkerheten 

(egen regi). 

 

7.6 Yttrande till 

patientnämnden (egen regi). 

 

17 § 

patientskade- 

lagen 

MAS Ny punkt.  

I. Upphandlingsärenden  

 

I.1 Upphandlingsärenden enligt lagen om offentlig upphandling LOU 

 

Ärendegrupp Lagrum mm Delegat Förslagen 

ändring  
1.2 Teckna ramavtal med 

institutioner och andra 

vårdgivare  

 

 Avdelningschef Flyttas från 

avsnitt G 

”Allmänna 

ärenden”, 

punkt 1.16. 

1.3 Teckna placeringsavtal/ 

individuella avtal inom äldre-

omsorg, funktions-nedsättning 

eller individ- och 

familjeomsorg (på årsbasis) 

  

- högst 2 mnkr 

- högst 10 mnkr 

- över 10 mnkr 

  

 

 

 

 

 

Avdelningschef  

Socialchef  

Socialutskott  

Flyttas från 

avsnitt G 

”Allmänna 

ärenden” punkt 

1.17. 

I.2 Upphandlingsärenden enligt lag om valfrihetssystem LOV 

 

Ärendegrupp Lagrum mm Delegat Förslagen 

ändring  

1.11 a) Bevilja och teckna avtal 

enligt LOV exkl. vård och 

omsorgsboenden. 

 

LOV Avdelningschef Utgår. 

1.11 b) Avslå ansökan enligt 

LOV  

5 kap. 1-2 §§ 

LOV 

7 kap. 1-2 §§ 

LOV 

Enhetschef 

avtalsförvaltning 

Revidering:  

I.2 a) 

Godkänna och 

avslå ansökan 

enligt LOV. 
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Delegat ändras 

till 

avdelningschef.  

 

Flyttas från 

grupp G 

Allmänna 

ärenden.  

 

1.11 c) Teckna avtal enligt LOV 

i vård och omsorgsboenden  

LOV Socialchef Revidering:  

I.2 b) Teckna 

avtal enligt 

LOV.  

 

Delegat ändras 

till 

avdelningschef.  

 

Flyttas från 

grupp G 

Allmänna 

ärenden. 

 

1.3 Gemensamt LOU och LOV 

 

Ärendegrupp Lagrum mm Delegat Förslagen 

ändring  

1.11 d) Anmoda om och 

godkänna åtgärdsplan samt 

vidtagna åtgärder vid brist i 

uppdragets utförande.  

 

LOV, LOU Avdelningschef (SoL 

LSS) 

MAS (HSL) 

Ny punkt I. 3 a)  

1.11 e) Utdela varning om 

utföraren 

-brister i tjänstens utförande 

-bryter mot avtal 

-bryter mot lagstiftning  

 

LOV, LOU Avdelningschef  Ny punkt I.3.b)  

1.11 f) Beslut att utförda en 

andra varning i kombination 

med vitesföreläggande. 

 

LOV, LOU Avdelningschef (SoL 

LSS) 

 

Ny punkt I.3 c). 


