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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning revidering
Ordförandens förslag

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderad delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden en reviderad delegationsordning. Tillägget är att hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott beslutar om fördelning av medel till utvecklings- och innovationsinsatser för en förbättrad tillgänglighet i enlighet med, av hälso- och
sjukvårdsnämnden, fastställda principer upp till och med fem miljoner
kronor per ansökan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-08
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller
anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Detta reglerar nämnden i en delegationsordning.
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
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2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
En nämnd får även uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut kan
inte delegeras till presidiet, utskott eller en anställd.
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut inom nämndens
verksamhetsområde, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur
uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta
beslutet. Det som föreskrivs om delegering till förvaltningschef är
tillämpligt för hälso- och sjukvårdsdirektören inom hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har delegerats ska
anmälas till den. I Region Skåne tillämpas generellt att samtliga delegerade
beslut återrapporteras – även beslut som förvaltningschefen har
vidaredelegerat.
Regionfullmäktige har i budget och verksamhetsplan (2019-06-17—18, §
32) anslagit 128,9 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för att
premiera de sjukhus som har verkat för en god tillgänglighet och möjliggjort
innovationer och utveckling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer vid sammanträdet 2019-10-17
principer för fördelning av medel till utvecklings- och innovationsinsatser
för en förbättrad tillgänglighet.
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott ges i detta ärende rätt att
besluta om fördelning av medel till utvecklings- och innovationsinsatser för
en förbättrad tillgänglighet i enlighet med dessa principer upp till och med
fem miljoner kronor per ansökan.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Själva det faktum att beslutet delegeras till hälso- och sjukvårdsnämndens
beredningsutskott får ingen ekonomisk följdverkan.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
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Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ändrar vid behov i sin egen delegationsordning.

Gilbert Tribo
Ordförande

Pia Lundbom
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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