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1 Delegering av beslutanderätt – vem nämnden kan delegera till 
Med delegering avses att omvårdnadsnämnden överför beslutanderätt, det vill säga ger någon i 
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i specifika ärenden.  

Av 6 kap. § 37 och 7 kap 5 § kommunallagen (KL) följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut 
på nämndens vägnar till: 

• Nämndens presidium 
• Ett utskott i nämnden 
• En enskild ledamot 
• En anställd i staden  

Beslutet gäller på samma sätt som om omvårdnadsnämnden fattat beslutet och kan överklagas 
genom laglighetsprövning enligt 13 kap KL. Vissa beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär 
inom ramen för aktuell speciallagstiftning. 
 

2 Anmälan av delegeringsbeslut och vidaredelegering 
Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen skall anmälas till omvårdnadsnämndens 
närmast följande sammanträde eller protokollföras särskilt enligt 6 kap § 40 KL. I Solna ska 
besluten anmälas enskilt via LEX, stadens dokument- och ärendehanteringssystem. Anmälda 
delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i omvårdnadsnämndens protokoll. 

Förvaltningschefen kan enligt 7 kap § 6 KL ges rätt att vidaredelegera beslut inom sitt 
verksamhetsområde. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till 
förvaltningschef och omvårdnadsnämnden. 

Delegat får överlämna delegerat ärende till kommunstyrelsen för avgörande om ärendets 
beskaffenhet påkallar det. 

Varje delegat ansvarar för att fatta beslut utifrån gällande styrdokument och lagrum inom 
respektive område. 

3 Rätten att överklaga 
Beslut som är fattade på delegation från omvårdnadsnämnden är överklagningsbara till 
Förvaltningsrätten genom laglighetsprövning enligt 13 kap. KL. Laglighetsprövning enligt 13 kap. 
KL är dock inte möjligt om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om 
överklagande.  

4 Delegationsbegränsningar i kommunallagen 
Av 6 kap. 38 § KL följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 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. 
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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5 Hanteringsordning verkställighet 
Utöver delegationsbeslut fattas en mängd så kallade verkställighetsbeslut inom nämndens 
verksamhet. Verkställighetsbeslut är beslut som fattas regelmässigt av olika befattningshavare i 
kraft av deras tjänsteställning. Verkställighetsbeslut omfattas inte av delegationsordningen och 
behöver inte anmälas till nämnden. Detta då sådana beslut fattas inom ramen för den löpande 
verksamheten som styrs av nämndens reglemente. Verkställighetsbeslut går inte att överklaga.  

 

6 Lagstiftning 
FL Förvaltningslagen (2017:900) 

GDPR Dataskyddsförordningen. General Data Protection Regulation (2016/679) 

KL Kommunallagen (2017:725) 

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

Livsmedelslagen (2006:804) 

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
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7 Ärenden gemensamma för samtliga nämnder 

7.1 Ekonomi 

Nr Ärende Delegat 

7.1.1. Beslut om att bokföringsmässigt avskriva 
fordringar. Återrapportering till nämnd sker i 
sammanfattande form 

Förvaltningschef 

7.1.2 Beslut om avyttring av anläggningstillgångar Ekonomichef 
 

    

 

7.2 Upphandling och inköp 

 

Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt av 
kommunstyrelsen antagna riktlinjer för inköp och upphandling. Samtliga verksamheter 
ska följa ingångna ramavtal. 

Nr Ärende Delegat 

7.2.1 Beslut om att: 
- inleda upphandling 
- fastställa upphandlingsdokument 
gällande eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral till ett 
upphandlingsvärde av högst 2 000 000 kr 

Förvaltningschef 

7.2.2 Beslut om att: 
- tilldela kontrakt 
- avbryta upphandlingen 
 gällande eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral 

Upphandlingschef 

7.2.3 Beslut om att underteckna upphandlat avtal 
(gällande eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral) till ett 
upphandlingsvärde av: 
1) 2 000 000 kr eller mer 
2) under 2 000 000 kr 

1. Ordförande och 
förvaltningschef 
tillsammans 

2. Förvaltningschef 

7.2.4 Beslut om att säga upp eller häva upphandlat 
avtal (gäller eget upphandlat avtal samt avtal 
avropat på ramavtal hos inköpscentral) till ett 
upphandlingsvärde av högst 2 000 000 kr 

Förvaltningschef 
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8 Beslut som fattas utifrån av kommunstyrelsen antagna 
riktlinjer 

8.1 Ekonomi 

Nr Ärende Ansvarig 

8.1.1 Beslut om att utse beslutsattestanter Förvaltningschef, i enlighet med 
attestreglementet 

8.1.2 Beslut om representation för: 
1. Förtroendevalda 
2. Anställd 

 

 
1. Ordförande i det organ 

som avser representera 
staden 

2. Ansvarig chef 

I enlighet med gällande riktlinje för 
representation, gåvor, sponsring 
och mot mutor 

8.1.3 Beslut om gåva/julklapp till: 
1. Samtliga förtroendevalda 
2. Samtliga anställda 

 
 
 

 
1. Nämndordförande 
2. Förvaltningschefsgruppen 

I enlighet med gällande riktlinje för 
representation, gåvor, sponsring 
och mot mutor 

8.1.4 Beslut om avtackning när en anställd 
går i pension, eller på annat sätt slutar 
arbeta i Solna 
 

Berörd chef 

I enlighet med gällande riktlinje för 
representation, gåvor, sponsring 
och mot mutor 

8.1.5 Beslut om uppvaktningar/avtackningar 
från: 

1. Stadens sida 
2. Nämndens sida 
3. Verksamhetens sida 

 

1. Kommunstyrelsens 
ordförande och/eller 
stadsdirektören 

2. Nämndordförande 
3. Stadsdirektör och 

förvaltningschefer inom 
respektive ansvarsområde. 

I enlighet med gällande riktlinje för 
representation, gåvor, sponsring 
och mot mutor 

8.1.6 Beslut om att ta emot sponsring/gåva Kommunstyrelsen eller berörd 
nämnd. 
I enlighet med gällande riktlinje för 
representation, gåvor, sponsring 
och mot mutor 
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8.2 HR och lön 

Nr Ärende Ansvarig 

8.2.1 Beslut om förbud av bedriva bisyssla Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

I enlighet med gällande 
riktlinje för bisysslor 

8.2.2 Beslut om att tillåta bisyssla 
 

Förvaltningschef 

I enlighet med gällande 
riktlinje för bisysslor 

 

8.3 Resor 

 

Samtliga resor ska följa stadens riktlinjer för resor. 

Alla resor ska vara påkallade av och till nytta i tjänsten. Externa kontakter ska i första 
hand ske via telefon, mail, webb-, videokonferens eller liknande som gör att resor inte 
behöver genomföras. Tekniska lösningar kan dock inte i alla sammanhang ersätta det 
personliga mötet. Målsättningen är att de resor som genomförs ska ge ett tydligt 
mervärde som inte kan uppnås på annat sätt. Vid resor i tjänsten ska det färdsätt 
användas som, ut stadens synvinkel, är mest gynnsamt miljömässigt, verksamhetsmässigt 
och ekonomiskt. Riktlinjerna omfattar både förtroendevalda och anställda i staden. 

 

Alla resor utanför Sverige ska anmälas till kommunstyrelsen/internationella kommittén. 
Rapport ska skrivas efter genomförd resa. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattas beslut 
om resor utanför Europa, efter tillstyrkan från den som fattar beslut om resor inom 
Europa. 

Nr Ärende Ansvarig 

8.3.1 Förankring om resor inom Stockholms 
län för: 

1. förtroendevalda 
2. anställda 

 

 
 

1. nämndordförande 
2. närmaste chef 

I enlighet med gällande riktlinje 
för resor 

8.3.2 Beslut om resor i Sverige utanför 
Stockholms län för: 

1. förtroendevalda 
2. nämndordförande 
3. anställda 

 

 
 

1. Nämndordförande 
2. 1:e vice ordförande 
3. Närmaste chef 
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I enlighet med gällande riktlinje 
för resor 

8.3.3 Beslut om resor inom Europa för: 
1. Förtroendevalda 
2. Nämndordförande 
3. Förvaltningschef 
4. Övriga anställda 

 
1. Nämndordförande 
2. 1:e vice ordförande 
3. Nämndordförande 
4. Förvaltningschef 

I enlighet med gällande riktlinje 
för resor 

8.3.4 Beslut om resor utanför Europa 
avseende förtroendevalda och anställda 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter tillstyrkan av beslutsfattare 
för resor inom Europa ovan. 

I enlighet med gällande riktlinje 
för resor 

 

9 Delegationsordning för omvårdnadsnämnden 

9.1 Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)   

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Samordnare SoL 

Samordnare LSS 

Avdelningschef 
för SoL och 
avdelningschef 
LSS var och en 
inom sitt 
ansvarsområde 

Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Utredning ska inte inledas, 
att inledd utredning ska 
läggas ned eller att 
utredning inte ska föranleda 
någon åtgärd 

11 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Samordnare SoL 

Samordnare LSS 

Avdelningschef 
för SoL och 
avdelningschef 
LSS var och en 
inom sitt 
ansvarsområde 

Biträdande 
avdelningschef 
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LSS 

Rätten till bistånd: 

- Hjälp i hemmet 
- Boendestöd 
- Turbundna resor 
- Särskilt boende 
- Korttidsvård 
- Matdistribution 
- Ledsagare 
- Plats i 

dagverksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Samordnare SoL 

Samordnare LSS 

Avdelningschef 
för SoL och 
avdelningschef 
LSS var och en 
inom sitt 
ansvarsområde 

Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Bistånd om HVB-hem för 
personer över 65 år som 
redan bor på HVB-hem 
och överförs i samband 
med att de fyller 65 år till 
omvårdnadsförvaltningen 
från socialförvaltningen 

4 kap. 1 § Sol  Avdelningschef SoL  

Biträdande avdelningschef SoL 

 

Bistånd utöver riktlinjerna 4 kap. 1 § SoL Avdelningschef för SoL och 
avdelningschef LSS var och en 
inom sitt ansvarsområde. 
Biträdande avdelningschef LSS 

 

Beslut om trygghetslarm  4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 

Samordnare SoL 

Samordnare LSS 

Avdelningschef 
för SoL och 
avdelningschef 
LSS var och en 
inom sitt 
ansvarsområde 

Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Bistånd i andra fall 4 kap. 2 § SoL Avdelningschef SoL och 
avdelningschef LSS var och en 
inom sitt ansvarsområde. 

Biträdande avdelningschef LSS 

 

Beslut om särskilt boende 
för personer från andra 
kommuner 

2a kap. 8 § SoL Biståndshandläggare 

LSS handläggare   

 

Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun 

16 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS handläggare 
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Samordnare SoL 

Samordnare LSS 

9.2 Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Beslut om 
personkretstillhörighet 

1, 7 §§ LSS LSS-handläggare 

 

Avdelningschef 
för LSS, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Samordnare LSS 

Rätten till insatser 

- Biträde av personlig 
assistent eller 
ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader 
för assistans som 
inte täcks av 
assistansersättning 

- Ledsagarservice 
- Kontaktperson 
- Avlösarservice i 

hemmet 
- Korttidsvistelse 

utanför det egna 
hemmet 

- Korttidstillsyn för 
skolungdom över 
12 år 

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

- Bostad med särskild 
service för vuxna 
eller annan särskilt 
anpassad bostad för 
vuxna 

- Daglig verksamhet 
för personer i 
yrkesverksam ålder 

 

9 § 2 LSS 

 

 
9 § 3 LSS 
9 § 4 LSS 
9 § 5 LSS 
9 § 6 LSS 
 
9 § 7 LSS 
 
9 § 8 LSS 

 
9 § 9 LSS 
 
 
9 § 10 LSS 

 

LSS-handläggare 

 

 

Avdelningschef 
för LSS, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Samordnare LSS 

Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd som 

12 § LSS Avdelningschef för LSS, Avdelningschef 
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kommunen beviljat enligt 
LSS 9 § första stycket 2 

Biträdande avdelningschef LSS 

Samordnare LSS 

 

för SoL 

Förhandsbesked om rätt till 
insats enligt LSS för 
personer som inte är 
bosatta i kommunen 

- Bostad med särskild 
service 

- Övriga insatser 

16 § 2 st. LSS LSS-handläggare 

 

Avdelningschef 
för LSS, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Samordnare LSS 

Beslut att utreda behoven 
för enskild på tillfälligt 
besök i kommunen och 
besluta om insatser enligt 
LSS 

16 § 3 st. LSS LSS-handläggare Avdelningschef 
för LSS, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Samordnare LSS 

9.3 Överklaganden och yttranden            

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Beslut om att föra talan i 
ärende eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Avdelningschef för SoL och 
LSS var och en inom sitt 
ansvarsområde. Biträdande 
avdelningschef LSS 

Samordnare för 
SoL  

Samordnare LSS 

Utseende av ombud att 
föra nämndens talan 

10 kap. 2 § SoL Avdelningschef för SoL och 
LSS var och en inom sitt 
ansvarsområde, Biträdande 
avdelningschef LSS 

Samordnare för 
SoL  

Samordnare LSS 

Beslut om rättidsprövning 
vid överklagande och beslut 
att avvisa för sent 
inkommet överklagande  

45 § FL  Förvaltningschef 

Delegaten i ursprungsbeslutet. 

Avdelningschef för SoL och 
LSS var och en inom sitt 
ansvarsområde, Biträdande 
avdelningschef LSS 

Samordnare för 
SoL  

Samordnare LSS 

Ändring av beslut pga. 
uppenbar felaktighet (får 
ändras) 

Ändring av beslut pga. nya 
omständigheter (får ändras) 

Ändring av beslut om 

36 § FL  

 

37 § FL 

 

Avdelningschef för SoL och 
LSS var och en inom sitt 
ansvarsområde, Biträdande 
avdelningschef LSS 

 

Samordnare för 
SoL 

Samordnare LSS 
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uppenbart felaktigt och kan 
ändras snabbt och enkelt 
(ska ändras) 

Ändring av överklagat 
beslut (får ändras) 

38 § FL 

 
 
39 § FL 

Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats 
av delegaten samt 
avgivande av yttrande i 
SoL- och LSS-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat. 

27 § LSS 

 

16 kap. 3 § SoL 

Delegaten i ursprungsbeslutet. 

Avdelningschef för SoL och 
LSS var och en inom sitt 
ansvarsområde, Biträdande 
avdelningschef LSS 

Samordnare för 
SoL  

Samordnare LSS 

Yttrande om enskilda 
personer till IVO, 
länsstyrelsen och andra 
tillsynsmyndigheter 

SoL, LSS Avdelningschef för SoL och 
LSS var och en inom sitt 
ansvarsområde, Biträdande 
avdelningschef LSS 

 

Yttranden till Inspektionen 
för vård och omsorg 
gällande:  

− Begäran om tillstånd att 
bedriva enskild 
verksamhet 

− Godkännande av 
utökning av antalet 
platser 

 Arbetsutskott 

Stabschef för 
kvalitetsutveckling 

 

 

Yttranden i enskilda 
ärenden till 
tillsynsmyndigheter såsom 
Inspektionen för vård och 
omsorg och 
Justitieombudsmannen, 
liksom 
förvaltningsdomstolar 
såsom Kammarrätten och 
Förvaltningsrätten 
 

 Förvaltningschef 
Avdelningschef för SoL och  
avdelningschef samt bitr. 
avdelningschef för LSS var och 
en inom sitt ansvarsområde 
 

Samordnare LSS 

9.4 Lagen om riksfärdtjänst               

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 
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Beslut om riksfärdtjänst Lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst  

Biståndshandläggare 

LSS handläggare 

Avdelningschef 
för SoL och 
avdelningschef 
LSS var och en 
inom sitt 
ansvarsområde 

Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

9.5 Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.             

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Beslut om 
bostadsanpassningsbidrag 

Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 

Bostadsanpassningshandläggare Avdelningschef 
för LSS, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Beslut om bidrag till 
återställning av anpassade 
bostäder 

 Bostadsanpassningshandläggare Avdelningschef 
för LSS, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

9.6 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Beslut om kommunalt 
bostadsbidrag för personer 
med funktionsnedsättning 

4 kap. 2§ SoL 
Avdelningschef för LSS 

Biträdande avdelningschef LSS 
Avdelningschef  
för SoL 

9.7 Avgifter 

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Beslut om avgift med 
generellt förbehållsbelopp 

8 kap. 2 § SoL Avgiftshandläggare Avdelningschef 
för LSS, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Beslut om nedsättning med 
individuellt 

8 kap. 2 § SoL Avdelningschef för LSS 

Biträdande avdelningschef LSS 

Avdelningschef 
för SoL 
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förbehållsbelopp 

Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap. 2 § SoL Avdelningschef för LSS  

Biträdande avdelningschef LSS 

Avdelningschef 
för SoL 

Beslut om avgifter 
(ersättning) som mat m.m. 
för personer inom LSS-
verksamheter 

19 § LSS Avgiftshandläggare Avdelningschef 
för LSS, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS   

Beslut om nedskrivning 
eller befrielse från skuld 
avseende debiteringsavgift 
inom äldre- och 
handikappomsorgen 

4 kap 2 § SoL Avdelningschef för LSS 

Biträdande avdelningschef LSS 

Avdelningschef 
för SoL 

9.8 Livsmedelslagen         

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Anmäla registrering av 
livsmedelsanläggning 

11 § Livsmedelsverkets 
föreskrifter om 
livsmedelshygien 

Verksamhetschef  

Ta emot delgivning för 
omvårdnadsnämnden 

 Verksamhetschef  

Överklaga beslut som berör 
frågor om godkännande av 
livsmedelsanläggning 

 

31-32 §§ livsmedelslagen 
(2006:804) 

Verksamhetschef  

Överklaga beslut som rör 
frågor om registrering av 
livsmedelsanläggning 

31-32 §§ livsmedelslagen Verksamhetschef  

Överklaga beslut som berör 
egenkontrollavgifter enligt 
förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel 

 

31-32 §§ livsmedelslagen Verksamhetschef  

Överklaga beslut som berör 
frågor om sanktioner enligt 
artikel 54 EG-förordningen 
882/2004 och/eller 22-23 

 Verksamhetschef  
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§§ livsmedelslagen 

 

9.9 Upphandling  

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Beslut om godkännande av 
sökande  

Lagen om 
valfrihetssystem LOV 

Förvaltningschef  

Beslut om underkännande 
av sökande  

Lagen om 
valfrihetssystem LOV 

Förvaltningschef  

Undertecknande av avtal 
med godkänd leverantör   

Lagen om 
valfrihetssystem LOV 

Förvaltningschef  

Beslut om uppsägning av 
avtal inom valfrihetssystem 

Lagen om 
valfrihetssystem LOV 

Förvaltningschef  

Beslut om att häva avtal 
inom valfrihetssystem 

Lagen om 
valfrihetssystem LOV 

Omvårdnadsnämnden  

Undertecknande av 
uppsägning eller hävning av 
avtal 

Lagen om 
valfrihetssystem LOV 

Förvaltningschef  

Beslut om förlängning av 
avtal när förlängningen 
följer av huvudavtalet 

LOU Arbetsutskott  

Beslut om tillägg till 
huvudavtalet 

LOU Arbetsutskott  

Signering av förlängning 
och tillägg 

LOU Följer av huvudavtalet 

Ordförande 

Förvaltningschef  

 

Undertecknande av avtal 
vid direktupphandling 
avseende vård och omsorg 

LOU Avdelningschef SoL 

Avdelningschef LSS 

Biträdande  
Avdelningschef 
LSS 

9.10 Personal   

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 
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Uppsägning, avsked och 
disciplinåtgärd: 

- Avstängning och 
förbud att 
tjänstgöra 

- Tillfälligt försätta ur 
tjänstgöring 

  

Förvaltningschef 

Närmaste chef 

 

 

9.11 Dataskyddsförordningen, GDPR 

Beslut om för vilka 
ändamål personuppgifter 
får behandlas 

Artikel 5. 1b, GDPR  Förvaltningschef, stabschef och 
avdelningschef var en och 
inom sitt ansvarsområde 

Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Beslut gällande den 
registrerades tillgång till 
personuppgifter och 
utlämnande av 
registerutdrag 

Artikel 15, GDPR Dataskyddsombud 

Förvaltningschef 

 

Beslut gällande rätt till 
rättelse av felaktiga 
personuppgifter  

Artikel 16, GDPR Dataskyddsombud 
Avdelningschef var och en 
inom sitt ansvarsområde  

Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Beslut gällande rätt till 
radering av personuppgifter 
(rätten att bli bortglömd) 

Artikel 17, GDPR Dataskyddsombud 
Avdelningschef var och en 
inom sitt ansvarsområde  

Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Beslut gällande begränsning 
av behandling  

Artikel 18, GDPR Dataskyddsombud 
Avdelningschef var och en 
inom sitt ansvarsområde  

Biträdande 
avdelningschef 
LSS   

Anmälningsskyldighet 
avseende rättelse, radering 
eller begränsning av 
personuppgifter 

Artikel 19, GDPR Dataskyddsombud Avdelningschef 
var och en inom 
sitt 
ansvarsområde, 
Biträdande 
avdelningschef 
LSS 

Beslut om rätt till 
dataportabilitet 

Artikel 20, GDPR Dataskyddsombud 

Förvaltningschef 

 

Rätt att göra invändningar 
mot behandling 

Artikel 21, GDPR Dataskyddsombud 

Förvaltningschef 

 

Granska 
personuppgiftsbiträden 

Artikel 23.3 och 32.1 
GDPR 

Dataskyddsombud  
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Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Artikel 28, GDPR Förvaltningschef  

Anmälan om 
personuppgiftsbehandlingar 
(registerförteckning) 

Artikel 30, GDPR Dataskyddsombud  

Utreda 
personuppgiftsincident 

Artikel 33-34 GDPR Dataskyddsombud 

Avdelningschef 

 

Information till den/de 
registrerade vid 
personuppgiftsincident 

Artikel 34 GDPR Dataskyddsombud 

Avdelningschef 

Verksamhetschef 

 

Beslut om 
personuppgiftsincident ska 
anmälas eller ej till 
tillsynsmyndighet eller 
registrerad 

Artikel 34-35, GDPR Förvaltningschef  

Upprätta 
konsekvensbedömning 

Artikel 35-36 GDPR Dataskyddsombud  

Anmäla 
personuppgiftsincident till 
IMY 

 Dataskyddsombud Förvaltningschef 

Beslut om att utse 
dataskyddsombud 

Artikel 37, GDPR Förvaltningschef  

9.12 Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Anmälan av skador till 
Inspektionen för vård och 
omsorg (lex Maria) 

3 kap 5 § 
Patientsäkerhetslagen 
(2010:659) 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) 

MAS och MAR utför var och 
en  rapporteringsskyldigheten 
inom sitt verksamhetsområde  

 

Ställningstagande till och 
beslut om anmälan samt 
anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande 
eller en påtaglig risk för ett 

14 kap. 7 § SoL 

24 f § LSS 

 

Förvaltningschef 

 

 



19 
 

allvarligt missförhållande 

(Lex Sarah) 

Ställningstagande till och 
beslut om anmälan till 
Inspektionen för vård och 
omsorg om det finns 
anledning att anta att en 
enskild bedriver 
yrkesmässig verksamhet 
med personlig assistans 
utan tillstånd enligt 23 § 
eller att en tillståndshavares 
lämplighet för att bedriva 
sådan verksamhet kan 
ifrågasättas 

15 § LSS Förvaltningschef 

Avdelningschef samt 
biträdande avdelningschef LSS 

 

9.13 Konferenser, kurser och utbildningar 

Enskild förtroendevalds 
rätt att på nämndens 
bekostnad delta i kurser 
med mera. 

 Ordförande  

Flera förtroendevaldas rätt 
att på nämndens bekostnad 
delta i kurser med mera. 

 ON AU  

Ordförandes rätt att på 
nämndens bekostnad delta i 
kurser med mera. 

 1:e vice ordförande  2:e vice 
ordförande 

9.14 Övrigt 

Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 

Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan 
avvaktas 

6 kap. 39 § KL Ordförande  1:e vice 
ordförande 

Beslut om avslag eller 
delvis avslag på begäran att 
få ta del av allmän handling 
till enskild eller annan 
myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 

6 kap. 3 § OSL  Förvaltningschef, stabschef, 
avdelningschef var och en 
inom sitt verksamhetsområde,  
Biträdande avdelningschef LSS, 
Administrativ samordnare 
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samband med utlämnande 
till enskild 

Beslut om avvisande av 
ombud eller biträde 

14 § FL Avdelningschefer inom SoL 
och LSS samt biträdande 
avdelningschef LSS 

 

Beslut om avvisande av 
ombud som inte kan styrka 
sin behörighet genom 
skriftlig eller muntlig 
fullmakt. 

15 § FL Avdelningschefer inom SoL 
och LSS samt biträdande 
avdelningschef LSS 

 

Teckna ansvarsförbindelse 
för informationshantering 
avseende Stockholms läns 
landstings Elektroniska 
katalog (EK) 

 Ordförande  

Revidering av 
dokumenthanterings- och 
gallringsplaner för 
omvårdnadsnämndens 
förvaltningsorganisation 

 Förvaltningschef  

Operativt ansvar för 
informationssäkerheten, 
ansvar för att höja 
säkerhetsmedvetandet 
inklusive 
kontinuitetsplaneringen.  

 Förvaltningschef  
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