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Omvårdnadsnämnden

Besluts- och delegationsförteckning för
Omvårdnadsnämnden
Förslag till beslut
Att

anta besluts- och delegationsförteckning för
Omvårdnadsnämnden, samt

Att

anta den besluts- och delegationsförteckning som är gemensam för
Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och
Socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Sektorsledningen gav i mars 2019 en arbetsgrupp i uppdrag att se över de tre
nämndernas befintliga delegationsförteckningar.
Arbetsgruppen har bestått av nämndsamordnarna Lena Wigg, Johan Westin
och utredare Helena B Jansson. Inledningsvis var även utredningschef Per
Östlund delaktig. Jurist Lina Levin samt Gävle kommuns
personuppgiftsombud och jurist Anu Sundin har konsulterats i vissa frågor.
Verksamhetsutvecklare Karin Sjöström har varit metodhandledare för
översynen.

Syfte
Syftet med översynen var, utöver sammanslagning och viss revidering, att där
så är möjligt lägga delegationen på handläggarnivå för att få en fungerande
och effektiv verksamhet i den nya sektorn.
Syftet har även varit att få fram en delegationsförteckning som är indelad i två
delar, en gemensam för samtliga tre nämnder och en specifik för respektive
nämnd.

Förslaget
Den reviderade besluts- och delegationsförteckningen har varit ute på remiss
till sektorsledningen.
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Var och en i sektorsledningen har ansvarat för att sprida remissen inom sitt
ansvarsområde, så att alla berörda medarbetare haft möjlighet att ta del av
förslaget och lämna synpunkter. Varje kontorschef och dess verksamhetschefer
har deltagit i remissmöten och redovisat sina synpunkter till arbetsgruppen.
En besluts- och delegationsförteckning är ett dokument som behöver hållas
aktuellt för att vara funktionellt, vilket innebär att nämnderna behandlar och
reviderar dokumentet vid behov. Därtill görs årligen en ordentlig genomgång.
Framtida justeringar i den nämndsspecifika delen av besluts- och
delegationsförteckningen behandlas och fastställs av berörd nämnd.
Framtida justeringar i den del som är gemensam för samtliga tre nämnder
behandlas och fastställs av samtliga tre nämnder.
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