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Omsorgsnämnden 

Delegations- och arbetsordning 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att i delegations- och arbetsordningen, punkt 12, ”Besluta om att anmäla till IVO samt avge 

yttrande i ärende avseende a) Lex Sarah avseende händelse som rör den som får, eller kan 
komma i fråga för, insatser inom nämndens verksamhet” ändras delegat till 
Avdelningschef, samt 

 
att utse en politisk styrgrupp för utarbetande av förslag till ny delegationsordning. 
 
Sammanfattning 
Delegations- och arbetsordning är ett levande dokument, som nu behöver revideras i 
delegationen om anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Ändringen avser delegat, som ska vara Avdelningschef. 
 
Nämnden föreslås besluta om att utse en politisk styrgrupp för utarbetande av förslag till ny 
delegationsordning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för jämställdhet 
Förslaget medför inga konsekvenser för jämställdhet. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget medför inga konsekvenser för tillgänglighet. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget medför inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
Tomas Odin, direktör 



10(23) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

11. Anmälan enligt smittskyddslagen (SmL) 6 kap 12 § SmL Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

12. Beslut om att anmäla till WO samt avge 
yttrande i ärende avseende 

a) Lex Sarah avseende händelse som rör 
den som får, eller kan komma i fråga 
för, insatser inom nämndens 
verksamhet 

b) Lex Maria avseende händelse i 
samband med vård, behandling eller 
undersökning 

a) 14 kap 7 § SoL och 
24 f § LSS 

b) 3 kap 5-6 §§ PsL 

a) Avdelningschef fa 
avdelningen för 

-8~484141/g- 
b) Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) 

13. Beslut om att till överförmyndare 
a) Anmäla behov av god man/förvaltare 
b) Anmäla att behov av god 

man/förvaltare inte längre föreligger 
c) Avge yttrande i ärende som rör god 

man/förvaltare 

5 kap 3 § 1 p SoF 
15 § LSS 
11 kap FB 

Biståndshandläggare 

14. Beslut att anmäla/meddela Försäkringskassan 

a) Att nämnden ska uppbära sjukpenning 
för den som bereds vård i HVB eller 
familjehem enligt SoL 

b) Att enskild kan antas vara berättigad 
till assistans enligt 51 kap SfB. 

c) 	Att enskild erhållit beslut som kan 
påverka assistansersättningen enligt 51 
kap SfB 

d) 	Att det finns anledning att anta att 

106 kap 13 § SFB 

15 § p 8 LSS 

15 § p 9 LSS 

15 § p 10 LSS 

15 §p 11 LSS 

c) 	Biståndshandläggare  

a) Biståndshandläggare 
b) Biståndshandläggare 

d) Enhetschef 
e) Avdelningschef 

assistansersättning som Försäkrings-
kassan betalar ut används till annat än 
assistans 

e) 	Att det finns anledning att anta att 
tillståndshavarens lämplighet att driva 
verksamhet kan ifrågasättas 
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