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Delegationsordning för patientnämnden
Principer för delegering
Verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet liksom vissa
myndighetsbeslut kan inte delegeras.
Delegering omfattar endast sådana beslut som ryms inom regionens budget.
De beslut som eventuellt inte ryms inom regionens budget skall alltid fattats
av regionstyrelsen.
Den som fått ett uppdrag kan i vissa fall delegera det vidare till någon
annan. En nämnd har enligt kommunallagen bl.a. rätt att delegera till en
förvaltningschef/motsvarande som i sin tur har rätt att vidaredelegera
beslutsrätten ytterligare ett led.
Politiska beslut
Regionens nämnder har tillsammans en omfattande delegationsrätt för sina
beslut, s.k. politiska beslut. S.k. politiska beslut kännetecknas av att det
föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa
övervägningar och bedömningar. Sådana beslut kan prövas av domstol
enligt bestämmelserna i kommunallagen.
Verkställighetsbeslut
Många av åtgärderna som vidtas i regionens förvaltningar beslutas av
tjänstemän och kallas för verkställighetsbeslut. Det gäller beslut som fattas
inom ramen för de politiska besluten och som inte innehåller någon
självständig bedömning. Verkställighetsbeslut är formellt inte beslut enligt
kommunallagen.
Anmälningsskyldighet
Beslut som följs av anmärkningen ”Beslut anmäles till PN” ska anmälas till
den gemensamma patientnämnden vid nästa sammanträde.
Beslut som följs av anmärkningen ” Beslut anmäles till PNAU” ska anmälas
till den gemensamma patientnämndens arbetsutskott vid nästa sammanträde.
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Teckenförklaringar
PN = gemensamma patientnämnden
PNAU = patientnämndens arbetsutskott
Ordförande = ordförande i patientnämnden
Vice ordförande = vice ordförande i patientnämnden
RS = regionstyrelsen
Enhetschef = enhetschef patientnämndens kansli
RD = regiondirektör
Innehåll
1. Ärendehantering
2. Ekonomi
3. Personalfrågor
Delegationsordning
Uppdrag

Beslutsrätt
delegerad till

1. Ärendehantering
1.1 Beslut i utvalda patientärenden
1.2 Beslut i enklare patientärenden
1.3 Slutlig prövning och beslut om
utlämnande av allmän handling

Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

1.4 Frågor där nämndens beslut inte utan
avsevärda olägenheter kan avvaktas
6 kap. 39§ KL
1.5 Fastställande av kriterier gällande urval
av ärenden till nämnden
Uppdrag

Beslut
anmäles till
PN
Beslut
anmäles till
PN

PN

Beslutsrätt
Delegerad till

2. Ekonomi
2.1 Investering eller motsvarande inköp inom
fastställd budget och fastställd
investeringsplan
2.2 Beslutsattestera nämndens
kostnadsställe/ansvar.
2.3 Beslutsattestera arvode och ersättningar
till stödpersonerna
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Beslut
anmäles

Beslut
anmäles
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2.4 Beslutsattestera sammanträdesarvoden
och reseräkningar för nämndens
förstorendevalda
2.5 Beslutsattestera sammanträdesarvoden
och reseräkningar för nämndens ordförande
2.6 Besluta om deltagande i studieresor,
konferenser och kurser för ledamöterna i
patientnämnden

Uppdrag

Ordförande

Vice ordförande
Ordförande

Beslutsrätt
delegerad
till

3. Personalfrågor
Numera ingår personalfrågor, resor och
representation i arbetsgivarfrågor som
delegeras av regionstyrelsen.
Arbetsgivaransvar för arbetsmiljö
RD/
enligt arbetsmiljölagen (AML) samt för
verksamheten adekvata författningar.

3.1 Rätt att förordna och entlediga
stödpersoner enligt lagen om
psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
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Enhetschef

Repslagaregatan 19
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Beslut anmäles

Enligt särskilt beslut
i LS den 5 april 2016,
§ 56/16

Kan vidarefördelas
inom
organisationen.
Beslut anmäles till
PN
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