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Hjälpmedelsnämndens delegeringsbestämmelser 

Ordförandens förslag

1. Förslag till delegeringsbestämmelser för Hjälpmedesnämnden 
Dalarna fastställs enligt bilaga b). 

2. Alla delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden vid det sammanträde 
som kommer närmast efter att beslut har upprättats och diarieförts.. 

 

Sammanfattning  

Hjälpmedelsnämnden har tidigare inte haft några delegeringsbestämmelser. 
Efter några års verksamhet har behovet av delegeringar blivit tydligt. Detta 
förslag har tagits fram med Hälso- och sjukvårdsnämndens 
delegeringsbestämmelser som förlaga i samråd mellan förvaltningschefen, 
nämndens ordförande och chefsjuristen.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till delegeringsbestämmelser för Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Med utgångspunkt från de delegeringar som gäller för den del av 
hjälpmedelsverksamheten som lyder under Hälso- och sjukvårdsnämnden 
(syn, hörsel och tolkcentral) har dess delegeringsbestämmelser fått bilda 
utgångspunkten i utarbetandet av delegeringsbestämmelser för 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 

Landstingets hjälpmedelsverksamhet är uppdelad på två förvaltningar, 
Förvaltning 51 är den ena. Den omfattar Landstingets hörselvård, 
syncentral, och tolkcentral och lyder under Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Förvaltning 86  är den andra med all gemensam hjälpmedelsverksamhet i 
länet där såväl landstinget som samtliga länets kommuner är huvudmän 
genom den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden Dalarna.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan starten i januari 2017 haft 
delegeringsbestämmelser som bl.a. ger förvaltningschefen för förvaltning 51 
mandat att besluta vad gäller den hjälpmedelsverksamhet som lyder under 
nämnden. För den mycket större förvaltningen 86 som lyder under den 
gemensamma nämnden har det helt saknats delegeringsbestämmelser.  
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Nu har den gemensamma nämnden hunnit vara verksam drygt fyra år och 
behovet av att delegera beslut till tjänstemannaorganisationen står klart. I 
samråd mellan förvaltningschefen (såväl den tidigare som nuvarande), 
nämndens ordförande och chefsjuristen framläggs detta förslag. Det utgår 
från Hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsbestämmelser, vari 
upphandlingsreglerna har reviderats för att tydliggöra de olika rollerna i en 
upphandling. För Hjälpmedelsnämnden är detta inte minst viktigt, eftersom 
det genomförs en stor mängd upphandlingar på hjälpmedelsområdet. 

Möjligheten för ordföranden att fatta brådskande beslut, som inte kan 
avvakta nämndens sammanträden, återfinns givetvis också i förslaget. 

Förslaget innehåller ändringsmarkeringar som visar ändringar i förhållande 
till Hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande delegeringsbestämmelser. I 
kommentarer förklaras anledningen till skillnaderna. 

Patientperspektiv 

Ej relevant 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Möjligheten att delegera beslut innebär som regel en effektivisering av 
verksamheten. Att snabbt kunna fatta beslut genom delegering kan också 
bespara mycket pengar när det är fråga om tidsfrister som uppställs av 
motparter, myndigheter och domstolar och där försenade beslut kan 
medföra ekonomiska sanktioner av olika slag. 

Miljö 

Ej relevant. 

Likabehandling 

Ej relevant 

Barn och unga 

Ej relevant 

Juridik 

Möjligheten för nämnden att delegera beslut till förtroendevalda finner stöd i 
6 kap. 37-39 §§ kommunallagen. Möjligheten att delegera beslut till 
anställda återfinns i 7 kap. 5-7 §§ kommunallagen. För gemensamma 
nämnder finns dessutom särskilda bestämmelser i 9 kap. 30-31 §§ 
kommunallagen, som vad beträffar delegering till anställda möjliggör att 



Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

3 (3) 2018-09-13 LD18/01040 
 

 

 
delegera och vidaredelegera till anställda i samtliga samverkande 
medlemmars organisationer. 

Folkhälsa 

Ej relevant 

Arbetsmiljö och medarbetare  

Ej relevant 

Säkerhet 

Ej relevant 

Samverkan med fackliga organisationer 

Nämndens delegeringsbestämmelser är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

I nya kommunallagen (2017:725) har givits möjlighet att besluta i vilken 
utsträckning delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. För att kunna följa 
hur delegeringarna används och ha kontroll över nämndens ansvarsområde 
föreslås att samtliga delegeringsbeslut anmäls till nämnden. Uppkommer 
behov av ytterligare delegeringar kan ärende väckas om att revidera 
bestämmelserna när som helst under mandatperioden. 


