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Revidering av äldrenämndens delegationsordning
Sammanfattning

Äldrenämnden kan, med stöd av 6 kap 33 – 38 §§
kommunallagen (KL), delegera sin beslutanderätt i en rad
ärenden till bl.a. enskild tjänsteman. Det betyder att
delegaten fattar beslut på nämndens vägnar som om nämnden
själv fattat beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden i
annat fall än när nämnden fattar nytt beslut.
Vissa beslut får enligt 6 kap 34 § KL inte delegeras utan
måste beslutas av nämnden.
Äldrenämndens delegationsordning uppdateras efter behov.
Delegationsordningen har gått ut på internremiss till samtliga
avdelningschefer.
Förvaltningens synpunkter

De revideringar som är aktuella i äldrenämndens
delegationsordning föranleds i huvudsak av
verksamhetsförändringar, se Del 2 Personaldelegation. I
denna del har även strykningar gjorts avseende
personalärenden som regleras i kommunstyrelsens
delegationsordning.
En lägre delegatsnivå än förvaltningschef (numer social- och
äldredirektör) och i förekommande fall avdelningschef, har
bedömts mer lämplig gällande verksamhetsfrågor av mer
rutinartad karaktär, se Del 1 Verksamhetsdelegation
punkterna 3. 01, 3. 04, 8.02, 8.03, 11.04 och 12.02. Ändring
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av delegatsnivå har också föreslagits beträffande bedömning
av allvarlighetsgrad enligt lex Sarah. Förslaget innebär att
verksamhetschef, istället för avdelningschef, fattar beslut om
allvarlighetsgrad inom avdelningarna vård- och
omsorgsboende och ordinärt boende, med undantag för
Bemanningscentrum, se punkten 6.27. Delegatsnivån har
höjts från avgiftshandläggare till enhetschef i fråga om
jämkning av avgifter i punkten 6.30.
Härutöver har lagstiftning uppdaterats och nytt beslut om
bistånd i form av Hemgångsteam och Digital tillsyn införts, se
punkterna 6.16 och 6.18.
Delegationsordningen kan komma att ändras i samband med
bildandet av den nya social- och äldreförvaltningen.
Ändringar och tillägg har markerats med röd text samt
rödmarkerade överstrykningar.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens delegationsordning med ändringar.
Förslag till beslut

1. Äldrenämndens delegationsordning med ändringar antas.
__________

Siw Lidestål
Social- och äldredirektör
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