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Delegationsordning för nämnden för primärvård,
rättspsykiatri och Dammsdalskolan
Principer för delegering:
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
samt vissa beslut som rör myndighetsutövning får inte delegeras.
Delegering omfattar endast sådana beslut som ryms inom budget.
Kan beslut i ärende som delegeras väntas bli prejudicerande eller om det är
svårbedömt eller om det är av större omfattning ska ärendet underställas
nämnden för beslut.
Nämnder har en omfattande delegationsrätt för sina beslut, s.k. politiska
beslut. Politiska beslut kännetecknas bl.a. av att det föreligger alternativa
lösningar och beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och
bedömningar. Sådana beslut kan också prövas av domstol enligt
bestämmelserna i kommunallagen.
En mängd beslut inom regionens verksamhet är en följd av och fattas inom
ramen för politiska beslut, s.k. verkställighetsbeslut. Sådana beslut kan inte
prövas av domstol enligt kommunallagens bestämmelser. De beslutas av
anställda. Besluten grundas inte på delegering utan istället på den
arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för
att regionens verksamhet ska fungera.
Vilka beslut som är politiska beslut och vilka som är verkställighetsbeslut är
ibland svårt att bedöma. Juridiska staben kan vara behjälplig med den
bedömningen. Formellt besked kan bara lämnas av domstol efter begäran
om laglighetsprövning.
Vidaredelegering – Delegering i första/andra led
En förvaltningschef som fått delegation har i sin tur rätt att vidaredelegera
beslutsrätten ytterligare ett led. Region Sörmland är en förvaltning och har
en förvaltningschef – regiondirektören.
Anmälningsskyldighet
Beslut under avsnitt om firmateckning ska anmälas till nämnden inom en
månad.
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Beslut i brådskande ärenden som med stöd av 6 kap 39§ kommunallagen
fattas av nämndens ordförande ska anmälas vid styrelsens nästa
sammanträde.
Övriga delegerade beslut enligt förteckningen ska anmälas till nämnden på
nästkommande sammanträde eller senast inom fyra månader från
beslutsdatum.
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.
Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet räknas fram av Statistiska centralbyrån på grundval av
ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges
detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt
kalenderår. (År 2019: 46 500 kr)
Delegater
Förkortning
RF
RS
RD
Hälso- och
sjukvårdsdirektör
VOC
DC
Rektor
Chöl
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Område

Delegat

Delegat Kommentar

1. FIRMATECKNING

A
Underteckna avtal

Nämndens ordf/-

Underteckna andra
handlingar från nämnden

Nämndens ordf/-

Ersättare för nämndens
ordf i ovan nämnda fall

Nämndens vice ordf/-

Underteckna avtal inom
Hälsoval Sörmland

DC primärvård

Kontrasignation av ovan
nämnda handlingar

Hälso- och
sjukvårdsdirektör VOC
Karsudden

Avtal som innebär utökad
verksamhet utöver den
ordinarie verksamheten,
d.v.s. utökat uppdrag

Nämnden/-

B
Inför varje år och löpande Hälso- och
vid förändring utse
sjukvårdsdirektör,
beslutsattestanter/ersättare VOC Karsudden

Detta gäller avtal
som inte ses som ren
verkställighet

Detta gäller för
delegaternas
respektive
verksamhetsområden

Detta gäller för
delegaternas
respektive
verksamhetsområden

2. HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

A
Beslut enligt lagen
(1996:981) om
besöksinskränkningar vid
tvångsvård
B
Beslut om rådgivning och
annat personligt stöd
enligt 9§1p LSS
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Chöl

DC
psykiatri/funktionshinder
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Område

Delegat

Delegat Kommentar

3. EKONOMI

A
Avskriva fordringar på
högst 500 000 kr per
person eller företag.

Avskriva fordringar över
500 000 kr per person
eller företag.

Hälso- och
sjukvårdsdirektör,
VOC Karsudden, för
respektive
verksamhetsområde.
Nämnden/-

Av riktlinjer för
kredit- och
kravhantering
framgår vilka
avskrivningar som
ses som ren
verkställighet.

4. UPPHANDLING OCH FÖRSÄLJNING

B
Beslut om att initiera
övriga upphandlingar:
Mer än 1000
prisbasbelopp

RF

Mellan 100–1000
prisbasbelopp

Nämnden

Mellan 12–100
prisbasbelopp

Hälso- och
sjukvårdsdirektör,
VOC Karsudden

C
Beslut att initiera
upphandling upp till 12
prisbasbelopp samt
avrop från ramavtal,
inom ramen för var och
ens gällande budget.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Detta gäller för
delegaternas respektive
verksamhetsområden
Ses som ren
verkställighet för
samtliga chefer med
budgetansvar.
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Område

Delegat

Delegat Kommentar

Upp till 100 000 kr ses
som ren verkställighet
inom samtliga
verksamheter.

D
Försäljning av tjänster
externt:
Från samtliga
verksamheter från 15
mkr per avtal

Nämnden

Från samtliga
verksamheter från
100 000 kr till 15 mkr
per avtal.
E
Beslut om att skänka
utrustning samt att sälja
utrustning och
inventarier enligt
upprättad kalkyl:

Hälso- och
sjukvårdsdirektör,
VOC Karsudden

Mer än 6 prisbasbelopp

Nämnden

Upp till 6 prisbasbelopp

Hälso- och
sjukvårdsdirektör,
VOC Karsudden

Samråd ska ske med
chef Inköp rörande
värdering.

Detta gäller för
delegaternas respektive
verksamhetsområden

5. YTTRE MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

A
Ansvar för yttre miljö
enligt för verksamheten
adekvata författningar,
andra myndighetskrav
och regionens
miljöpolitiska beslut

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Hälso- och
sjukvårdsdirektör,
VOC Karsudden

Enligt särskilt beslut i
LS 2011-12-12, §228
Detta gäller för
delegaternas respektive
verksamhetsområden
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Område

B
Arbetsgivaransvar för
arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagen, för
verksamheten adekvata
författningar samt
regionens politiska
beslut

Delegat

RD/

Delegat Kommentar

Enligt särskilt beslut i
LS 2016-04-05, §56

6. ÖVRIGT

A
Beslut i brådskande
ärenden enligt 6 kap 39§
KL
B
Slutlig prövning och
beslut att inte lämna ut
allmän handling
C
Beslut om att få motta
gåva eller donation som
inte medför restriktioner
för verksamheten:

Nämndens ordf

VOC Karsudden,
DC

Mer än ett prisbasbelopp

Nämnden

Upp till ett
prisbasbelopp

Hälso- och
sjukvårdsdirektör,
VOC Karsudden

D
Fullgöra de förvaltande
uppgifter som åligger
personuppgiftsansvarig
enligt GDPR

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Detta gäller för
delegaternas respektive
verksamhetsområden

Detta gäller för
delegaternas respektive
verksamhetsområden

VOC Karsudden

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 7(11)

STYRANDE DOKUMENT

Ansvarig

Giltig från

Dokumentnummer

Åsa Torvaldsson
Administrativa enheten

2019-02-14

19-696
PRD-PV19-0008-3

Processområde

Dokumentnivå

Styra och besluta

Huvuddokument

Beslutad av

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan den 14 februari, § 3/19

Skolfrågor Dammsdal
Område

Lagrum Beslutsrätt

Delegat

Kommentar
Åter anmäls enl. 2
kap § 13 får endast
den som har
legitimation som
lärare eller
förskollärare och är
behörig för viss
undervisning
bedriva
undervisningen.
Gäller
grundskolan,
grundsärskolan,
gymnasieskolan
samt
gymnasiesärskolan

HUVUDMÄN OCH ANSVARSFÖRDELNING

A
Beslut att godkänna
att lärare utan
behörighet enl.§ 13
får bedriva
undervisning under
längre tid än sex
månader.

SL
2:19

Huvudmannen

Rektor

B
Beslut om
anordnande och
omfattning av
elevhälsa

SL 2:25–
28

Huvudmannen

Verksamhetschef Verksamhetsansvar
åvilar
verksamhetschef
(hälso- och
sjukvårdslagen)
Gäller
grundskolan,
grundsärskolan,
gymnasieskolan
samt
gymnasiesärskolan
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KVALITET OCH INFLYTANDE

Beslut om rutiner för
att ta emot och utreda
klagomål mot
utbildningen.

SL 4:8

Huvudmannen

Område

Lagrum

Beslutsrätt

Delegat

Kommentar

Huvudmannen

Ordföranden

Återanmäls. Efter
samråd med
nämndens
presidium. 1

Nämndbeslut.
Huvudmannen ska
ha skriftliga rutiner
för att ta emot och
utreda klagomål
mot utbildningen.
Information om
rutinerna ska
lämna på lämpligt
sätt.
Gäller
grundskolan,
grundsärskolan,
gymnasieskolan
samt
gymnasiesärskolan.

TRYGGHET OCH STUDIERO

Beslut att helt eller
delvis stänga av en
elev.

SL 5:17

1

Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4
är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får
rektorn besluta om omedelbar avstängning. Rektorns Beslut om omedelbar avstängning
enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att huvudmannen har prövat saken och får inte avse
längre tid än en vecka. Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra
personers säkerhet, får beslutet om omedelbar avstängning förlängas med ytterligare en
vecka. Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska
eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig.
Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med
socialnämnden. Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant
beslut som avses i 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska
även socialnämnden informeras om beslutet.
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Beslut att helt eller
delvis stänga av en
elev från en viss
utbildning avseende
praktik, arbetsförlagd
utbildning.

SL 5:19–
20

Huvudmannen

Ordförande

Återanmäls. Efter
samråd med
nämndens
presidium. 2
Gäller i
gymnasieskolan
och
gymnasiesärskolan.

Område

Lagrum

Beslutsrätt

Delegat

Kommentar

ÅTGÄRDAR MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Beslut om årlig plan
mot kränkande
behandling

SL 6:8

Huvudmannen

Huvudmannen ska
se till att det inom
ramen för varje
särskild
verksamhet bedrivs
ett målinriktat
arbete för att
motverka
kränkande
behandling av barn
och elever.3
Gäller i
grundskolan,
grundsärskolan,
gymnasieskolan
samt
gymnasiesärskolan.

2

Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska eleven
och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. Innan huvudmannen fattar beslut
ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med socialnämnden. Rektorn ska informera
huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som avses i 17 § tredje stycket
och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om
beslutet.
3
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
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Efter utredning beslut
om åtgärder som
skäligen kan krävas
för att förhindra
kränkande behandling
i framtiden.

SL 6:10

Huvudmannen

Rektor

Återanmäls. 4
Gäller i
grundskolan,
grundsärskolan,
gymnasieskolan
samt
gymnasiesärskolan.

Område

Lagrum

Beslutsrätt

Delegat

Kommentar

UTBILDNING PÅ INTRODUKTIONSPROGRAM I GYMNASIESKOLAN

SL 17:6
Beslut om att
utbildning på
introduktionsprogram
bedrivs i mindre
omfattning än
heltidsstudier.
Beslut om plan för
SL 17:7
utbildning på
introduktionsprogram.

Huvudmannen

Rektor

Huvudmannen Rektor

Överenskommelse
träffas med
hemkommunen.
Gäller
gymnasieskolan.

Återanmäls.

4

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som
får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska
tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).
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