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Omsorgsnämnden 

Delegationsordning 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att anta reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning 
En reviderad delegationsordning föreslås, där avsnittet om beslut om bostadsanpassnings-
bidrag helt tas bort då ansvaret övergått till plan- och byggnadsnämnden. Delegation av 
yttrande till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende ej 
verkställda beslut flyttas från jurist till enhetschef. Samtidigt föreslås även att en förändring 
av dokumentets rubrik görs, att beslut om återkrav av utbetalda medel delegeras till 
avdelningschef samt att en förändring görs av delegationen avseende beslut om förskrivning 
av hjälpmedel. 

Ärendet 
Ändringar med anledning av organisatoriska förändringar 
På grund av att ansvaret för bidrag för bostadsanpassningar enligt reglementet har flyttats till 
annan nämnd samt då det juridiska stödet till förvaltningen nu centraliserats föreslås vissa 
justeringar av delegationsordningen. 

Dessa ändringar innebär följande: 
• att avsnittet om beslut om bostadsanpassningsbidrag föreslås utgå från 

delegationsordningen (avsnitt 8.6, punkterna 6.1 och 6.2) eftersom ansvaret för dessa 
frågor numera åligger plan- och byggnadsnämnden, samt 

• att uppgiften att å nämndens räkning yttra sig till Inspektionen för vård och omsorg på 
begäran av myndigheten i ärenden som rör beslut om bistånd som inte verkställts inom 
skälig tid (punkten 1.23) har tidigare delegerats till förvaltningsjurist. På grund av en 
centralisering av det juridiska stödet föreslås att uppgiften istället delegeras till enhetschef, 
som dock även fortsättningsvis kommer att ha juridiskt stöd vid författandet av dessa 
yttranden. 
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Samtidigt föreslås: 
• att beslut om återkrav av utbetalda medel delegeras till budgetansvarig avdelningschef, 

samt 
• att en förändring görs av delegationen avseende beslut om förskrivning av hjälpmedel. 

Ändring i delegationsordningen gällande förskrivning av hjälpmedel 
Hanteringen av förskrivning av hjälpmedel sker idag genom ett samarbete mellan 
äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen där beslut även för omsorgsnämndens räkning 
tagits av avtalsansvarig tjänsteman på äldreförvaltningen. Den ansvariga tjänstemannen på 
äldreförvaltningen föreslår nu en ny hantering av dessa ärenden, genom att ansvaret för 
samtliga beslut över 1/2  basbelopp delegeras till hjälpmedelsansvarig. 

Enligt Uppsala kommuns riktlinjer krävs en särskild ansökan med ett s.k. särskilt 
hjälpmedelsbeslut, vid förskrivning av hjälpmedel utanför fastlagt sortiment och vid 
förskrivning av hjälpmedel över delegerad prisnivå på ett halvt basbelopp. Vid ansökan om 
elektrisk rullstol krävs även att ett medicinskt utlåtande från ansvarig läkare bifogas till 
beredningsunderlaget. 

Före år 2008 togs alla beslut om hjälpmedel av ansvarig funktion inom dåvarande 
hjälpmedelsenheten (HME). I Uppsala överfördes därefter ansvaret för särskilda 
hjälpmedelsbeslut till beställarsidan, medan övriga kommuner i länet hanterar särskilda 
hjälpmedelsbeslut via sina egna hjälpmedelsansvariga. 

Vård & omsorg har sedan 2008 en upprättad organisation för hantering av alla särskilda 
hjälpmedelsbeslut. Denna organisation består av en hjälpmedelsansvarig och en 
hjälpmedelsgrupp. Hjälpmedelsgruppen består av erfarna legitimerade arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster/fysioterapeuter med kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar. 
Tillsammans bedöms inkomna ärenden och förslag till beslut författas. Hjälpmedelsansvarig 
sänder därefter dessa ärenden till ansvarig inom äldreförvaltningen, som fattar slutgiltigt 
beslut. 

För att utreda och besluta särskilt hjälpmedelsbeslut krävs en ingående kunskap om 
hjälpmedel och dess inverkan på dagliga aktiviter för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Denna specialistkompetens finns enligt avtal inom Uppsala drift och 
enheten hjälpmedel Uppsala län (HUL). Mot bakgrund av detta, föreslås att all hantering 
kring särskild hjälpmedelsbeslut flyttas från ansvarig på beställarsidan till 
hjälpmedelsansvarig inom Uppsala drift. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för jämställdhet 
Förslaget har inte några konsekvenser för jämställdhet. 



Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget har inte några konsekvenser för tillgänglighet. 

Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget har inte några konsekvenser för barn och unga. 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Direktör 

Bilaga 
Föreslagna ändringar inklusive kommentarer. 



12(29) 

Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 22 Rapportering av icke verkställda beslut 16 kap 6 § f SoL 

28a § LSS 

Enhetschef Anmäls till 
kommunrevisionen 

1 23 Yttrande till IVO med anledning av 
nämndens skyldighet att rapportera ej 
verkställda beslut 

16 kap 6 f § och 4 kap 1 § 
SoL, 28a § LSS 

F.örvaltningsjurist I  

1 24 Beslut om avgifter från föräldrar vars barn 
är under 18 år och får omvårdnad i ett 
annan hem än det egna 

20 § LSS, 5 § FSS, 6 kap 2— 
4 §§ SoF 

Biståndshandläggare Se SoL-avsnitt 

1 25 Lämnande av upplysningar om innehåll i 
verksamhetssystem 

6 § Lag om särskild person- 
undersökning i brottmål m 
m 

Administratör 

1 26 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § och 5 kap 2 § 
körkorts- 

förordningen 

Biståndshandläggare 

1 27 Upplysningar i vapenärenden Biståndshandläggare Uppgifter får endast 
lämnas ut med den 
enskildes samtycke 

1 28 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap 9 § smittskyddslagen Biståndshandläggare 

1 29 Anmälningsskyldighet enligt smitt- 
skyddslagen 

6 kap 12 § smitt- 
skyddslagen 

Biståndshandläggare 

Kommentar [SH(Sa2]: Delegat 
ändras med hänsyn till ny organisation 
av juridiskt stöd. Denna uppgift föreslås 
istället delegeras till enhetschef (som 
kommer att stöttas av kommunjurist vid 
fdrfattandet av yttrande). 



16(29) 

Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2 9 Beslut om ersättningsreducering på grund 
av avtalsbrott 

Avdelningschef med 
budgetansvar 

I samråd med direktör. 

Information till nämndens 
ordförande. 

2 10 Beslut om återkrav av utbetalda medel[  	 Avdelningschef med  
budgetansvar 

I samråd med direktör.  

Information till nämndens 
ordförande. 

8.3 Personal 

Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3 1 Kommunstyrelsen har ansvar för 
personalärenden 

Se kommunstyrelsens 
delegationsordning 

8.4 Socialtjänstlagen 

8.4.1 Bistånd 

Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4 1 Beslut i ärenden där JU tidigare fattat 
beslut och det nya beslutet inte innebär 
en utökning utifrån IU:s beslut 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare Avser inte indragning 
av beslut som sker utan 
den enskildes samtycke. 
En förändring av 
insatsens varaktighet 

Kommentar [SH(Sa3]:  Ny punkt ) 



26(29) 

Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

5 25 Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

7 § o 9 § 7 LSS Biståndshandläggare be, 
Enhetschef 

Personkrets 1 och 2 

Personkrets 3 

För personer som går i 
skolan 

5 26 Boende i familjehem eller i bostad 
med särskild service för barn och 
ungdomar 

7 § o 9 § 8 LSS 1U 

5 27 Beslut om boende i bostad med 
särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

7 § och 9 § 9 LSS JU 

5 28 Beslut om daglig verksamhet 7 § o 9 § 10. LSS Biståndshandläggare et, För personer 18-67 år 

5 29 Beslut om avgifter från föräldrar vars 
barn är under 18 år och får omvårdnad 
i ett annan hem än det egna 

20 § LSS, 5 § FSS, 6 kap 
2-4 §§ SoF 

Biståndshandläggare Se SoL-avsnitt 

Prövning om överklagande inkommit i rätt tid, avvisande av överklagande som inkommit för sent, 
yttrande i mål i domstol samt överklagande av dom, se under 8.1.2 Domstolsärenden 

: 

Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6 1 om 1 16 §§ lagen om 14J 

Handläggare byggnads 

Beslut 	bostadsanpassningsbidrag: 

Över 300 000 kronor inkl • bostadsanpassning,sbidrag 

moms samt ärenden av tekniska ärenden 

an betydelse principiell 	eller av Handläggare övriga 
prejudicerande art 

Kommentar [SH(Sa4]: Hela 
avsnittet föreslås utgår då ansvaret för 
denna uppgift numera åvilar annan 
nämnd. 



Kommentar [SH(Sa5]: Ny delegat 
föreslås: hjälpmedelsansvarig inom 
Uppsala drift 

Kommentar [SH(Sa6]: Ny 
anmärkning med anledning av 
förändringen 
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Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Högst 300 000 kronor inkl 
, Pa&saifrgskeiklen 

• Högst 50 000 kronor inkl  
morna 

6 2 om 	 av erhållet 17 § lag om bostadsanpass 
ninasbidraa m m 0 	t, 

Beslut 	återbetalning 
bostadsanpassningsbidrag 

Bostadsanpassningshandl 
äaaare ,t, 

P 	 . - 	 • ., 	. 	. 	..- • 	 .• 	.: 	.: • • 	.: 	., 	: • 	:. 	 0' 	.: 	: 	: 	, ",:: 

i 	i domstol 	överklagande 	dom, 	 Donistolsärenden yttrande 	mål 	samt 	 av 	se underS.1.2 

8.7 	Hälso- och sjukvård 

Del Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7 1 Beslut om anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) av 
allvarlig skada eller sjukdom i 
samband med vård, behandling eller 
undersökning 

3 kap 5-6 §§ 

a Patientsäkerhetslaen e 

MAS/MAR kommunal 
hälso- och sjukvård enligt 
24 § HSL 

7 2 Yttrande i enskilda tillsynsärenden 7 kap 20 § PsL, MAS/MAR 

7 3 Förskrivning av hjälpmedel: 

• Över 2 basbelopp 

• 1/2  till 2 basbelopp 

• Upp till 1/2  basbelopp 

11161. 
Avtalsansvari',  

1Sammanställning över 
samtliga beslut som 
tillstyrks och avslås av 
hjälpmedelsansvarig ska 

 	 anmälas till nämnden  
per tertial{ 	  

e, 	, 
äldreförvaltningen 

Förskrivare hos 
vårdgivare 
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