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Mottagare

Äldre- och omsorgsnämnden

Revidering av äldre- och omsorgsnämndens
delegationsordning
Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
äldre- och omsorgsnämnden
-

Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och
omsorgsnämnden antas.

John Henriksson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning har till uppgift att på
förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt
ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut
behöver äldre- och omsorgsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett
ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på äldre- och
omsorgsnämnden.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.
De huvudsakliga materiella förändringarna är följande.
Två nya punkter, 1.2.3 i) och 1.2.3 j), föreslås läggas till, i syfte att ge delegation
till förvaltningschef att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndighet
inom 72 timmar samt besluta om konsekvensbedömning avseende dataskydd.
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En riktlinje för distansarbete i Tyresö kommun antogs 2021-10-14 av
kommundirektören. I riktlinjen framgår det att förvaltningschef tillsammans
med HR-direktör ska bedöma och besluta om regelbundet distansarbete i
större omfattning, som avser enskild medarbetare. Det ska ske i samråd mellan
förvaltningschef och HR-direktör för att skapa gemensam struktur och
likvärdighet i bedömningar och beslut. Därför föreslås att
delegationsordningen uppdateras med en ny punkt 1.10.27 med lydelsen ”Beslut
i enlighet med riktlinje för distansarbete i Tyresö kommun”.
Dessutom har smärre språkliga och redaktionella ändringar samt
förtydliganden genomförts. Föreslagna ändringar framgår av
ändringsmarkeringar i dokumentet.
Dokumentet har därutöver tillgänglighetsanpassats enligt lag (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service. Som en följd av
tillgänglighetsanpassningen har vissa punkter fått ny numrering men det
innebär inte någon ändring i sak.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

Bilagor
1. Delegationsordning utan ändringsmarkeringar
2. Delegationsordning med ändringsmarkeringar
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