Förslag till förändring är markerat på sidan 4 (överstruket = ta bort). Innehållsförteckningen kommer att justeras efter beslut.

Förteckning över delegerade arenden av Driftnamnden
Hallands sjukhus (delegatiönsördning)
Antagen av Driftnämnden Hallands sjukhus 2019-01-16 med beslutade förändringar 2019-10-30,
2019-12-04, 2020-09-30, 2020-12-04 och 2021-03-31
Delegation
Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på myndighetens (driftnämndens) vägnar enligt beslutad delegationsordning. Nämnd kan delegera till
utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. I de fall förvaltningschef är utpekad delegat så har denne
möjlighet att vidaredelegera i ett led. Beslut som fattas med stöd av delegation från driftnämnden ska anmälas till denna vid nästkommande sammanträde
eller om det inte är möjligt vid påföljande sammanträde.
Innehållsförteckning
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Brådskande ärenden
Driftnämndens arbete
Ekonomifrågor
Upphandlingsfrågor och avtal
Stiftelsehantering
Arbetsgivarfrågor
Adminstrativa ärenden
Bedriva FoU avseende hälso- och sjukvård
Läkemedel

1

Ärendegrupp

Beslutar på nämndens vägnar

Ersättare

1

BRÅDSKANDE ÄRENDEN

A

Beslut i ärenden som inte kan anstå till
nästa sammanträde med driftnämnden
och där beslutanderätten inte har
delegerats till annan

Driftnämndens ordförande

Driftnämndens 1:e
vice ordförande

Ärendegrupp

Beslutar på nämndens vägnar

Ersättare

2

DRIFTNÄMNDENS ARBETE

A

Avge yttrande i mindre remissärenden
som inte är av principiell natur

Driftnämndens arbetsutskott

B

Uppdrag till nämndens ledamöter och
ersättare om deltagande i kurser och
konferenser inom Sverige

Driftnämndens ordförande

C

D

Uppdrag till nämndens ledamöter och
ersättare om deltagande i kurser och
konferenser utanför Sverige
Driftnämndsledamöters och ersättares
deltagande av eget intresse i kurs,
konferens, studiebesök eller liknande
inom Sverige utan att vara utsedd att
delta

Driftnämndens 1:e
vice ordförande

Driftnämndens arbetsutskott

Driftnämndens ordförande

Driftnämndens 1:e
vice ordförande

2

Ärendegrupp

Beslutar på nämndens vägnar

3

EKONOMIFRÅGOR*

A

Investeringar i utrustning och
förvaltningsspecifika IT-system mellan 1
mnkr och 5 mnkr per objekt inom
tilldelad ram (delegationen gäller inte om
investeringen kräver beslut av
regionstyrelsen eller regionfullmäktige
enligt regionfullmäktiges mål- och
budgetbeslut).

Driftnämndens arbetsutskott

B

Utse beslutsattestant och attestant av
operationella leasingavtal

Förvaltningschef

C

Rekvirera av regionstyrelsen avsatta
avropsmedel

Förvaltningschef

Ersättare

*Investeringar i utrustning och förvaltningsspecifika IT-system upp till 1 mnkr per objekt och inom tilldelad ram genomförs
som verkställighet inom förvaltningen (gäller inte om investeringen kräver beslut av regionstyrelsen eller regionfullmäktige
enligt regionfullmäktiges mål- och budgetbeslut).
Ärendegrupp

Beslutar på nämndens vägnar

4

UPPHANDLINGSFRÅGOR OCH AVTAL

A

Tilldelningsbeslut och tecknande av
avtal avseende upphandlingar inom
driftnämndens ansvarsområde

Förvaltningschef

Tecknande av serviceavtal medicinteknisk
utrustning

Verksamhetschef Medicinsk teknik
Halland

B

Ersättare

3

Ärendegrupp

Beslutar på nämndens vägnar

5

STIFTELSEHANTERING

A

Förslag till regionstyrelsen om bidrag från
stiftelser där driftnämnden ansvarar för
beredning och beslutsunderlag

Driftnämndens arbetsutskott

Ärendegrupp

Beslutar på nämndens vägnar

6

ARBETSGIVARFRÅGOR

A

Tillsättning av områdeschef

Förvaltningschef efter samråd med
driftnämndens arbetsutskott

B

Lönestrategi

Driftnämndens arbetsutskott

Ärendegrupp

Beslutar på nämndens vägnar

7

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

A

Beslut om att avslå begäran om
utelämnande av allmän handling

Förvaltningschef

Utse arkivansvarig

Förvaltningschef

Beslut om utlämnande av registerutdrag
och vid begäran om rättande, raderande
eller blockerande av personuppgifter samt
överklagande av sådana beslut

Verksamhetschef kansliavdelningen
Hallands sjukhus

Ersättare

Ersättare

Ersättare

B

C

4

D
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
E
F
G

8
A

Anmäla dataskyddsincidenter till
Integritetsskyddsmyndighten (IMY)
Utkvittering av postförsändelser
Behörighet att föra regionens talan inom
nämndens ansvarsområde i mål och
ärenden i domstol och myndigheter samt
att befullmäktiga annan att föra sådan
talan.

Ärendegrupp
BEDRIVA FOU AVSEENDE HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
Beslut om utlämnande av patientuppgifter
från vårdinformationssystem eller
databaser för verksamhetsuppföljning,
kvalitetssäkring och forskning

Regiondirektör och respektive
funktionsdirektör inom sitt
ansvarsområde
Verksamhetschef kansliavdelningen
Hallands sjukhus
Registrator tillika sjukhuschefens
sekreterare

Regionjurist

Beslutar på nämndens vägnar

Ersättare

Verksamhetschef FoU Regionkontoret

5

Ärendegrupp
9

LÄKEMEDEL

A

Beslut enligt 22-23 § lagen om läkemedelsförmåner vad gäller
undantagshantering av läkemedel (också
kallat “individuell subvention”) där
årskostnaden understiger 500 tkr per
patient.

B

Beslut enligt 22-23 § lagen om
läkemedelsförmåner vad gäller
undantagshantering av läkemedel (också
kallat “individuell subvention”) där
årskostnaden är lika med eller överstiger
500 tkr per patient.

Beslutar på nämndens vägnar

Verksamhetschef Läkemedelsenheten
Halland Hallands sjukhus

Ersättare

Förvaltningschef

Förvaltningschef

6

