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Beslut om förändring i delegationsordning för
arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna föreslagna
förändringar i delegationsordningen, enligt bilaga.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar justera paragrafen
omedelbart.

Arjun Bakshi
arbetsmarknadsdirektör

Bengt Jönsson
avdelningschef
Vuxenutbildning Stockholm

Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 30 januari 2018 om hela
delegationsordningen för arbetsmarknadsförvaltningen. Därefter har
det uppkommit behov av att göra en förändring av
ansvarsfördelningen gällande att vidta åtgärder för att förebygga
vårdskador. I ärendet samt tillhörande bilaga redogörs för den
förändring som föreslås.
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Ärendet
Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen ska fattas av
nämnden, men där nämnden beslutat flytta över beslutanderätten till
någon annan, det vill säga att beslutet delegeras. Detta görs formellt
i ärendet delegationsordning. Eftersom nämnden ska ha det
övergripande ansvaret för hela verksamheten kan ärenden som i
enlighet med Kommunallagen (KL) 6 kap 34 § avser verksamhetens
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får inte heller
delegeras om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större
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vikt. I övriga ärenden gäller i huvudsak att nämnden själv får
bedöma vad som ska delegeras.
Delegation kan av nämnden förses med bindande riktlinjer för
beslut. Delegaten är naturligtvis också bunden av de författningar,
förordningar, riktlinjer och föreskrifter i övrigt som är utfärdade av
exempelvis statsmakterna eller kommunfullmäktige (regler för
ekonomisk förvaltning m.m.) eller nämnden (verksamhetsplan
m.m.).
Vid delegation av beslut om ekonomisk förvaltning utgör angiven
budgetram en begränsning av delegatens beslutsområde. Vid beslut
av ekonomisk art är beslutsfattaren skyldig att kontrollera att
medelstäckning finns för avsett ändamål innan beslut fattas.
Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar. När
beslut fattas av delegat ska det framgå att beslutet är ett
delegationsbeslut, förslagsvis genom formuleringen ”På
arbetsmarknadsnämndens vägnar”. Beslutet ska undertecknas av
delegaten och diarieföras. Beslut som fattas utan delegering i
ärendet saknar laga verkan det vill säga det gäller inte.
Överklagande av beslut fattat enligt delegationsuppdrag behandlas om inte annat framgår av delegationsförteckningen - i samma
ordning som om beslutet vore fattat av nämnden. Yttranden till
högre instanser, till exempel kammarrätten och skolväsendets
överklagandenämnd, ska avges genom beslut av nämnden.
Delegatens yttrande ska dock inhämtas av nämnden.
Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 30 januari 2018 om hela
delegationsordningen för arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsnämnden som vårdgivare
Arbetsmarknadsnämnden är vårdgivare för elevhälsa för studerande
inom vuxenutbildning. Efter nämndens senaste beslut om
delegationsordning uppkommit behov av att göra en förändring av
ansvarsfördelningen gällande att vidta åtgärder för att förebygga
vårdskador.
Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det enligt 4 kap. 2 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30, HSL) finnas en verksamhetschef
(VC) som svarar för verksamheten. Den närmare innebörden av
befattningen framgår av diverse förarbeten och föreskrifter från
Socialstyrelsen, och kan sammanfattningsvis sägas innebära ett
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yttersta ansvar för verksamheten uppdelat i dels ett medicinskt
ledningsansvar, dels ett administrativt ledningsansvar.
Enligt 4 kap. 5 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80, HSF)
får VC uppdra enskilda ledningsuppgifter till sådana
befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens
för att utföra dem. Den person som mottagit ett sådant uppdrag
benämns nedan som medicinskt ledningsansvarig (MLA).
Detta beslut gällande delegationsordningen utgör dokumentation av
ett sådant beslut som avses i 4 kap. 5 § HSF, med avseende på
medicinskt ledningsansvar.
Den person som uppdras det arbetsterapeutiska ledningsansvaret är
legitimerad arbetsterapeut/ psykolog med erfarenhet från
verksamheten. Informationen har inhämtats från anställningsavtal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa staben i samarbete med
Vuxenutbildning Stockholm, Studieteamet och stadens juridiska
avdelning.
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att arbetsmarknadsnämnden
beslutar om de förändringar som finns redogjorda i tillhörande
bilaga.
________________________
Bilaga
1. Förslag till förändring av delegationsordning för
arbetsmarknadsförvaltningen
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