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Delegationsordning för den gemensamma nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vård
Principer för delegering
Ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
och vissa beslut som rör myndighetsutövning kan inte delegeras.
Delegering omfattar enbart beslut som ryms inom budget
Beslut som väntas bli avgörande i fortsatta bedömningar (prejudicerande)
eller beslut som är svårbedömda, eller är av större omfattning ska beslutas i
nämnden.
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)
har en omfattande delegationsrätt för sina politiska beslut. Politiska
beslut kännetecknas av att det föreligger alternativa lösningar och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
Politiska beslut kan vid en överklagan prövas av domstol enligt
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.
Följande principer förekommer i förteckningen:
Nämnd/ = vidaredelegering är tillåten
Nämnd/- = vidaredelegering är inte tillåten
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Anmälningsskyldighet
Beslut under avsnitt om firmateckning ska anmälas till nämnden inom en
månad.
Beslut i brådskande ärenden som, med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen
(2017:725), fattats av ordföranden i nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Övriga delegerade beslut enligt förteckningen skall anmälas till nämnden på
nästkommande sammanträde eller senast inom fyra månader från
beslutsdatum.
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 ett helt
kalenderår. (År 2019: 46 500 kr)
Delegater
/Vidaredelegation inte tillåten
/
Vidaredelegation tillåten
*
Ska anmälas vid nästkommande sammanträde
-Ingen delegation
NSV ordf. NSV:s ordförande
NSV v. ordf. NSV:s vice ordförande
VcRS
Verksamhetschef för det regionala stödet
RD
Regiondirektör
DC
Divisionschef
Område
Firmateckning
A

Delegat

Underteckna avtal

NSV ordf./-*

Underteckna andra
handlingar från nämnd

NSV ordf./-*

Ersättare för nämndens
ordförande

NSV v. ordf./-
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Område
Kontrasignation av ovan
nämnda handlingar

Delegat

Delegat

Kommentar

VcRS

Ersättare för chef regionalt Den som enligt
stöd i ovan nämnda fall
särskilt beslut är
förordnad som
VcRS
B

Kvittera
VcRS
penningförsändelser,
checkar, postremissväxlar
och övriga
värdehandlingar hos post
och bank gällande
verksamhet under
nämnden

C

Inför varje år och
löpande utse
beslutsattestanter och
ersättare

1.
2. Ekonomi och investering
3.
Avskriva fordran från
A
50 000/person och
företag

VcRS

--

B

Avskriva fordran under
50 000/person och
företag

VcRS

C

Beslut om upplåning
inom fastställd låneram

--

D

Fastställande av årlig
plan för investeringar

--
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Område
E

Investeringar eller
motsvarande inköp inom
fastställd budget och
fastställd
investeringsplan

F

Försäljning av tjänster
från verksamheten
externt (utöver nämndens
huvudmän)

Delegat

Delegat

Kommentar

VcRS

Över 3 Mkr

--

Under 3 Mkr

VcRS

4.
5. Yttre miljö och arbetsmiljö
A

Arbetsgivaransvar för
arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagen samt för
verksamheten adekvata
författningar.

RD/

Enligt särskilt beslut i LS 2016-0405, §56

6.
7. Rättsliga frågor
A

Slutlig prövning och
beslut att inte lämna ut
allmän handling

VcRS

Upphandling
A

Beslut om att initiera
övriga upphandlingar:
Mer än 1000
prisbasbelopp
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Område
Mellan 100-1000
prisbasbelopp

B

Mellan 12-100
prisbasbelopp
Beslut att initiera
upphandling upp till 12
prisbasbelopp samt avrop
från ramavtal, inom
ramen för var och ens
gällande budget.

Delegat
Nämnden

Delegat

Kommentar

DC
Ses som ren verkställighet för
samtliga chefer med budgetansvar.

8. Hälso- och sjukvård
A

Beslut om ansvarig för
medicintekniska
produkter enligt lag
(1993:584) om
medicintekniska
produkter

VcRS

Övrigt
A

Beslut i brådskande
ärenden enligt 6 kap 39 §
kommunallagen
(2017:725)

B

Beslut om att skänka
utrustning samt att sälja
utrustning och
inventarier enligt
upprättad kalkyl:

NSV ordf./-*

Från 6 basbelopp

--

Under 6 basbelopp

VcRS

Region Sörmland
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kap 39 § Kommunallagen
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Område
C

D

Delegat

Delegat

Kommentar

Beslut om att få ta emot
donation som inte medför
restriktioner för
verksamheten
Från 1 basbelopp

--

Mindre än 1 basbelopp

VcRS

Fullgöra de förvaltande
uppgifter som åligger
personuppgiftsansvarig
enligt GDPR.

VcRS
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