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1 Företrädarskap 

1.1 Brådskande beslut 

1.1.1 
 

Besluta i brådskande ärenden 

där nämndens beslut inte kan 

avvaktas. 

 

 

Ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

Kommunallagen 6 kap.369 kommunallagen § 

1.2 Företrädarskap 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

Rätt att företräda nämnden bl.a. 

genom undertecknande av skri-

velser på nämndens vägnar och 

att svara på skrivelser ställda till 

nämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

 

 

 

 

 

Frågor av principiell vikt ska föreläggas 

nämnden. 

1.2.2 
 

Besluta om förvaltningschefer-

nasns uppdrag som ryms inom 

befintligt avtal och budget 

 

 

Ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

Avser förvaltningscheferna för hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen och förvaltningschefen för 

hjälpmedelsförvaltningen. 

 
Företräda de lokala hälso- och 

sjukvårdsberedningarna eller 

något av de råd som är knutna 

till hälso- och sjukvårdsnämn-

derna bl.a. genom underteck-

nande av skrivelser på bered-

ningens/rådets vägnar. 

Respektive ordförande/ 

1:a vice ordförande 

Varken beredningar eller råd har egen beslutsrätt, 

men förslagsrätt, initiativrätt och viss rapporte-

ringsskyldighet, varvid ordföranden får företräda 

beredningen/rådet. 

Kommenterad [CK/fL/1]:  Nr kap. nr § följt av lagnamnet 

är det vedertagna sättet att skriva laghänvisningar. Här och i 

det följande byts hänvisningarna ut till de som finns i Nya 

kommunallagen 2017:725. 

Formaterat: Teckenfärg: Auto
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1.2.3 

 

 

 

 

 

Underteckna samverkansavtal 

för hälso- och sjukvårdsnämn-

dens Hjälpmedelsnämndens 

räkning för fullgörande av upp-

draget inom förvaltningens an-

svarsområde såvitt gäller över-

enskommelser av icke princi-

piell betydelse inom ramen för 

fastställd budget. 

 

 

 

 

 

 

FC/Bitr. FC 

 

 

 

 

 

Med samverkansavtal avses överenskommelser 

med länets kommuner, Finsam-förbunden, Reg-

ion Dalarnaandra regioner och andra offentliga 

myndigheter samt intresseorganisationer. 

 

Överenskommelse av principiell betydelse ska 

beslutas av nämnden eller av landstingsfullmäk-

tige. 

 

1.2.4 
 

Beslut vad gäller utlämnande av 

allmän handling som ska prövas 

av myndigheten enligt offentlig-

hets- och sekretesslagen. 

 

 

Chefsjuristen/ 

Landstingsjuristen 

 

Den enskilde ska informeras om möjligheten att 

begära myndighetens prövning och att det krävs 

ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslu-

tet ska kunna överklagas. (OSL 6:3) 

  

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Kommenterad [CK/fL/2]: Eftersom "Region Dalarna" 

försvinner vid årsskiftet och namnet istället blir beteckningen 

på landstinget med inkluderat tillväxtuppdrag, har jag valt att 

ta bort "Region Dalarna". 

Kommenterad [CK/fL/3]: Istället har jag som förslag lagt 

till intresseorganisationer, och jag tänker då främst på de 

olika funktionshinderorganisationerna, men också på SKL. 

Kommenterad [CK/fL/4]: I och med att det sedan 

årsskiftet finns två landstingsjurister i Landstinget Dalarna, 

förutom chefsjuristen, har jag tagit bort den bestämda formen 

på "landstingsjurist". 
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1.3 Vidaredelegering 

1.3.1 
 

Vidaredelegera beslutanderätten 

till annan tjänsteman med stöd 

av kommunallagen 6 9 kap. 37 

31 § kommunallagen. 

 

 

FC/Bitr FC 

 

Gäller endast i den mån det inte står i kommen-

tarsfältet att beslutet ej får vidaredelegeras. Be-

slut som fattas med stöd av vidaredelegering ska 

anmälas till förvaltningschef och till Hälso- och 

sjukvårdsnämndenHjälpmedelsnämnden. Vidare-

delegeringar ska vara skriftliga och publiceras på 

intranätet.  

1.3.2 
 

Besluta om behörigheter för 

verkställighetsbeslut 

 

 

FC/Bitr FC 

 

Ska dokumenteras i förvaltningens verkställig-

hetsbestämmelser. 
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2 Verksamhet 

2.1 Organisation 

2.1.1 
 

Beslut om mindre förändringar 

inom hälso- och sjukvården 

hjälpmedelsförvaltningen (för-

valtning 86) av verksamhetens 

omfattning. 

 

FC-HoSLDH 

 

Med mindre förändring avses t ex stängning av 

distriktssköterskemottagning eller sommar-

stängningar, och neddragning av verksamheter 

beroende av rekryteringssvårigheter eller medi-

cinska säkerhetsskäl. 

2.2 LSS-ärenden 

2.2.1 
 

Besluta i ärenden om rådgiv-

ning och annat personligt stöd 

enligt 9 § 1 st 1 p LSS i enlig-

het med landstingsstyrelsens 

riktlinjer för LSS-handläggning 

 

Verksamhetschefer 

inom vuxenpsykiatrin, 

GerRehab, reumatolog 

och habiliteringsverk-

samheten 

 

Får ej vidaredelegeras. 

2.2.2 
 

Omprövning/ändring av beslut 

 

Chefsjuristen/ 

Landstingsjuristen 

 

3 Personal 
   

3.1 Anställning 
   

3.1.1 
 

Anställning och entledigande 

av smittskyddsläkare. 

 

FC/Bitr FC 

 

Enligt smittskyddslagen 1 kap 9 § ska smitt-

skyddsläkare utses av en nämnd. 

3.23.1  Bisyssla 
   

3.1.1 
  

FC/Bitr FC 

 

Rätten får inte vidaredelegeras. 
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Beslut om förbud mot bisyssla 

för andra än landstingsdirektör, 

bitr. landstingsdirektör och för-

valtningschefer i enlighet med 

LOA, AB och internt fast-

ställda regler.  
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4 Ekonomi 

4.1  Investeringar 

4.1.1 
 

Investeringar överstigande 1 

prisbasbelopp och understigande 

10 Mkr per objekt som inte är 

strategiska investeringar. 

 

FC/Bitr FC 

 

En investering är en utgift avseende ett enskilt 

objekt eller genomförande av uppdrag, som både 

har en livslängd om minst 3 års varaktighet och 

uppgår till minst ett prisbasbelopp (exklusive 

moms). Ett investeringsobjekt kan inkludera 

sammanhängande tjänster. 

 

Investeringar över 50 mnkr beslutar fullmäktige 

om.  

Strategiska investeringar och investeringar mel-

lan 10 och 50 mnkr beslutar respektive nämnd 

om. 
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4.1 Upphandling 

4.2.1 

 

 

 

 

4.2.2 

 

 

 

 

 

4.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut om inköp över 1 prisbas-

belopp som inte kräver upp-

handlingsavdelningens kompe-

tens för utförande 

 

 

Beslut om uppdrag till upphand-

lingsavdelningen att göra upp-

handling som kräver upphand-

lingsavdelningens kompetens 

för hjälpmedelsnämndens räk-

ning 

 

 

Fastställa upphandlingsdoku-

menten för upphandlingar inom 

förvaltningens ansvarsområde  

efter samråd med upphandlings-

chef eller avtalschef i enlighet 

med lag om offentlig upphand-

ling (LOU)  

 

 

 

 

 

När det är fråga om avropnings-

bart ramavtal: Fatta beslut om 

inköp tilldelning och sluta un-

derteckna ramavtalet avseende 

nämndens förbrukning efter 

 

 

 

FC/Verksamhetschef 

 

 

 

 

 

   FC/Verksamhetschef 

 

 

 

 

 

 

 

FC/Verksamhetschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upphandlingschefen/ 

Avtalschefen 

 

 

 

 

Inom ramen för verksamhetens budget och   

överordnade beslut 

 

 

 

 

Inom ramen för verksamhetens budget och   

överordnade beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap. 4-7 §§ 

lagen om vissa kommunala befogenheter. 

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster:  0 cm

Formaterat: Rubrik 4, Indrag: Vänster:  1,25 cm

Formaterat: Rubrik 4, Indrag: Vänster:  1,25 cm
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Kommenterad [CK/fL/5]: Jag tänker mig att det bör finnas 

en gräns för när ett beslut om inköp upphör att vara 

verkställighetsbeslut och ska fattas som ett delegeringsbeslut 

istället. Däremot är förslaget 1 prisbasbelopp sannolikt ett 

för högt belopp. 
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upphandling, inklusive eller att 

sluta avtal med inköpscentral 

om att sköta upphandlingen. 
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4.2.5 

 

 

 

 

 

4.2.6 

 

När det inte är fråga om ramav-

tal: Fatta beslut om inköp till-

delning utan ramavtal, sluta un-

derteckna köpeavtal inklusive 

eller att sluta avtal med inköps-

central om att sköta upphand-

lingen. 

 

På förekommen anledning av-

bryta pågående upphandling el-

ler häva gällande avtal  

 

 

 

Upphandlingschefen/ 

Avtalschefen 

 

 

 

 

 

 

Chefsjuristen/ 

Landstingsjurist 

 

Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap. 4-7 §§ 

lagen om vissa kommunala befogenheter. 

 

 

 

 

 

 

Efter samråd med verksamheten och upphand-

lingsavdelningen 

4.3 Fordringar 

4.3.1 
 

Besluta om nedskrivning och 

avskrivning av otvistiga vårdav-

gifter i öppen respektive sluten 

vård samt andra fordringar upp 

till ett belopp maximerat till två 

prisbasbelopp per gäldenär.  

 

Ekonomidirektören 

 

4.3.2 
 

Besluta om reglering av ersätt-

ningskrav högre än 10 tkr rik-

tade mot landstinget, dock högst 

belopp motsvarande självrisken 

i landstingets ansvarsförsäkring 

jämte debiterad moms. 

 

 

Ekonomidirektören 

 

  

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster:  0 cm

Formaterat: Indrag: Vänster:  1,25 cm
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4.4 Gåvor 

4.4.1 
 

Besluta om mottagande av gå-

vor till förvaltningsanknuten 

verksamhet som uppgår till 

minst 1/100 prisbasbelopp och 

högst två prisbasbelopp. 

 

FC/Bitr FC 

 

Beslut om mottagande av gåvor som understiger 

1/100 prisbasbelopp utgör verkställighetsbeslut 

som får beslutas av verksamhetschef. 

4.4.2 
 

Besluta om att disponera gåvor 

riktade till sina respektive verk-

samheter enligt givarens intent-

ioner. 

 

Verksamhetschefer 

 

 

4.4.3 

 

 

 

Besluta om att disponera medel 

ur stiftelser avsedda för hälso- 

och sjukvården. 

 

 

 

Verksamhetschef vid 

kuratorsenheten i 

Falun, Mora och Bor-

länge rätt 

 

 

 

 

Får ej vidaredelegeras. 

4.5 Försäkringar 

4.4.1 
 

Undertecknande av försäk-

ringsavtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig förvaltnings-

chef med kontrasigne-

ring av försäkrings-

samordnaren. 

 

Respektive nämnd ansvarar för beslut om föränd-

rade försäkringsvillkor. Kostnaden för egen-

domsförsäkring åvilar den nämnd som ansvarar 

för egendomen. Fråga om egendom ska vara för-

säkrad eller inte ankommer på landstingsstyrel-

sen att besluta. Försäkringssamordnare är fastig-

hetschefen eller den som fastighetschefen vidare-

delegerat uppgiften till. 
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4.6 Prissättning  

 

 

  

4.6 4.6.1 
Prissättning av butikssortiment FC 
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Kommenterad [CK/fL/6]: Punkten 4.6 hade jag med mig i 

ett tidigare dokument och utgår därför från att detta var något 

som Gunilla, Maja och jag pratade om vid vårt möte. 
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