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§69

Delegationsordning för Hälso- och sjukvårdsnämnden - INFORMATION
(HSN 2021/395)
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har, under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–39 §§ samt
7 kap 5–8 §§ kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos
Region Gävleborg. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan
jämställas med ett beslut som Hälso- och sjukvårdsnämnden själv har fattat. Beslutet ska
kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen och beslut fattas på nästa
sammanträde.
Beslutsunderlag
 Delegationsordning HSN
Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Delegering av beslut
Allmänt
Hälso- och sjukvårdsnämnden har, under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–
39 §§ samt 7 kap 5–8 §§ kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare, eller till en anställd hos Region Gävleborg. Beslut med stöd av
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan jämställas med ett beslut som
Hälso- och sjukvårdsnämnden själv har fattat. Beslutet ska kunna överklagas,
antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
Beslut som fattas av presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en
tjänsteperson som saknar delegering i ärendet är inte giltigt.
Det finns vissa ärenden som enligt 6 kap 38 § kommunallagen inte får delegeras.
Dessa innefattar bland annat:
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden (styrelsen) i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats, samt
-

ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden (styrelsen).

Ett beslut som fattas med stöd av delegation kan inte ändras av Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Däremot kan Hälso- och sjukvårdsnämnden återkalla den
givna delegationen.
Ärenden som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten
hänskjutas till Hälso- och sjukvårdsnämnden, om han eller hon anser att ärendet
bör behandlas av nämnden.
Vid delegatens frånvaro får ersättare överta beslutanderätten av ordinarie delegat.
Med frånvaro avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester,
tjänstledighet, jäv eller liknande. Om såväl ordinarie delegat som ersättare är
frånvarande och beslut i ärendet är brådskande går beslutanderätten tillbaka till
delegerande instans.

Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som
innebär ren verkställighet. Utöver de beslut som fattas enligt denna delegation
fattar Region Gävleborgs tjänstepersoner även så kallande verkställighetsbeslut,
eller verkställighetsåtgärder. Verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger
inom tjänstepersonernas dagliga arbete och ansvarsområde, och innebär
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tillämpning/verkställande av tidigare beslut, lag, instruktion eller
befattningsbeskrivning.
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet kan i specifika ärenden
vara svår.
Till skillnad från delegationsbeslut kan verkställighetsbeslut inte överklagas.
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.

Vidaredelegation av beslutanderätt
Hälso- och sjukvårdsdirektör har under de förutsättningar som anges i 7 kap 6 §
kommunallagen rätt att vidaredelegera beslutsrätt i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden åt en anställd inom Region Gävleborg. Beslutsrätten får inte
vidaredelegeras av delegaten.
Beslut som fattas av tjänsteperson utan delegering i ärendet saknar laga verkan,
det vill säga är inte giltigt.
Beslutsrätten är individuell och personlig, men beskrivs i bestämmelserna i form
av funktion inom organisationen.

Anmälan av delegationsbeslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför
ska samtliga beslut som fattas med stöd av delegation enligt 6 kap 40 § samt 7 kap
8 § kommunallagen anmälas till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta görs vid
nämndens första sammanträde efter det att delegationsbeslutet utfärdats via
mallen i Platina.
Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte, och delegaten
anmäler ärendet i regionens ärendesystem Platina via mallen Delegationsbeslut.
Delegationsbeslutet ska minst innehålla följande:
- beslutsfattare
- beslutsdatum
- hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen som beslutet stödjer sig
på
- beslutets innehåll i korthet (vem/vad det berör)
Delegationsbeslutet och till ärendet hörande handlingar ska vara tillgängliga för
nämndens kontroll. Dessa ska därför diarieföras via regionens ärendesystem
Platina.
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Överklagandetid
Överklagandetiden av beslut som är fattade på delegation löper från den dag då
det tillkännagavs på Region Gävleborgs anslagstavla att protokollet över beslutet
justerats. Överklagandetiden är tre veckor.

Delegationsordning Hälso- och sjukvårdsnämnden
1. Beslut delegerade till Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott
Beslutstyp

Beskrivning

Kan vidaredelegeras

Förtroendevalda i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förtroendevaldas deltagande i
samt arvode vid utbildning och
andra ersättningsberättigade
förrättningar
Förtroendevaldas utlandsresor

Nej

Då nämnden fattat beslut om aktivitet
som inbegriper utlandsresa behövs inget
separat beslut enligt denna bestämmelse

Nej

2. Beslut delegerade till Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande
Beslutstyp

Beskrivning

Kan vidaredelegeras

Brådskande ärenden
Beslut på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte
kan avvaktas

Nej

Ekonomi och företrädarskap
Firmatecknare inom nämndens
befogenhetsområde

Befogenhet att företa rättshandlingar,
som att attestera och underteckna avtal
och andra handlingar som behövs för
nämndens verksamhet och som inte är av
principiell betydelse.

Nej

3. Beslut delegerade till Hälso- och sjukvårdsdirektören
Beslutstyp

Beskrivning

Kan vidaredelegeras

Befogenhet att företa rättshandlingar,
som att attestera och underteckna avtal
och andra handlingar som behövs för

Nej

Ekonomi och företrädarskap
Firmatecknare inom nämndens
befogenhetsområde
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Attestant och rätt att utse
övriga betalningsattestanter
samt ersättare för dessa inom
nämndens verksamhetsområde

nämndens verksamhet och som inte är av
principiell betydelse.
Med betalningsattestant avses
beslutsattestant och
granskningsattestant

Ja

Utlämnande av handlingar
Beslut vid nekande av
utlämnande av allmän handling
enligt offentlighets- och
sekretesslagen

Ja

Personuppgifter
Beslut om att bestämma
ändamålen med behandling av
personuppgifter, 9 § PUL
Beslut om att avslå ansökan om
information på grund av att
information redan har lämnats
under innevarande kalenderår,
26 § PUL
Beslut om att lämna
information senare än en
månad från det att ansökan
gjordes, dock senast fyra
månader efter ansökan, 26 §
PUL
Beslut om att ej lämna
information till den registrerade
Beslut om att avslå begäran om
rättelse, blockering eller
utplåning av personuppgifter,
28 § PUL
Beslut om att ej lämna
upplysningar om behandling av
personuppgifter på grund av att
uppgifterna är
sekretessbelagda, 42 § PUL
Beslut om att avslå begäran om
underrättelse till tredje man till
vilken personuppgifter har
lämnats ut, 28 § PUL

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Vårdrelaterade beslut
Besöksinskränkningar vid
tvångsvård
Anmälan till inspektionen för
vård och omsorg (IVO) vårdskada

Rätt att fatta beslut om
besöksinskränkningar enligt lag
(1996:981) om besöksinskränkningar vid
viss tvångsvård
Rätt att till IVO anmäla händelser som har
eller hade kunnat medföra en allvarlig
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Anmälan till inspektionen för
vård och omsorg (IVO) personalärende

Biobank

Utlämnande av materiel från
biobank
Myndighetsutövningen för LSS
Råd och Stöd

vårdskada enligt 3 kap 5 §
patientsäkerhetslagen
Rätt att till IVO anmäla om det finns
skälig anledning att befara att en person,
som har legitimation för ett yrke inom
hälso- och sjukvården och som är
verksam eller har varit verksam hos
vårdgivaren, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten enligt 3 kap 7 §
patient-säkerhetslagen
Rätt att anmäla beslut till Socialstyrelsen
om inrättad biobank, ändrade
förhållanden för biobank samt
nedläggning av biobank
Rätt att besluta om utlämnande av
materiel från biobank till forskning
Rätt att besluta om åtgärder av
myndighetsutövande karaktär inom LSS
Råd och Stöd enligt 9 § 1 LSS
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