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Initiativärende – överklagade beslut om ansökan om vårdoch omsorgsboende
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att ge bildnings- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att anordna en workshop om delegation och myndighetsutövning för nämnden
och ansvariga tjänstemän.
Ärendet
I samband med bildnings- och omsorgsnämndens möte 2017-02-28 lämnades det in ett
initiativärende från Bente Johansson (M), Fredrik Olofsson (C), Krister Schwartz (KD)
och Susanne Schultz (L) med följande innehåll:
Vårt initiativärende lämnas med bakgrund av den diskussion som varit beträffande den
styrande majoritetens beslut, att alla över 90 år, som önskar ett boende på särskilt boende
skall beviljas detta. Föregående mandatperiod låg delegationen att fatta beslut om boende
på vårt Sociala utskott, vi hade då förmånen att få höra biståndshandläggarnas motivering
till beslut. Vid överklagan fick SU ärendet på bordet och kunde då se om nya uppgifter
eller annat motiv fanns för att fatta ett annat beslut. När det nu visar sig att det inte finns
möjlighet att ändra i riktlinjerna utan att bryta mot socialtjänstlagen, vill vi därför lämna
följande förslag till Bildnings- och omsorgsnämnden.

I syfta att förtydliga för biståndshandläggarna vilken politiskt inriktning som skall gälla
förslås att avslagna ansökningar som överklagas skall lyftas till den politiska nivån för
avgörande. Då blir det tydligt vilken nivå som är rimlig och vilka avvägningar som
politiken gör.
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Vårt förslag innebär, med andra ord, att ett överklagande med automatik går för slutlig
bedömning till Individutskottet.
Rättslig reglering
Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är
uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall
myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till
nackdel för någon enskild part (27 § förvaltningslagen (1986:223), FL).

Förvaltningens bedömning
Att en tjänsteman granskar en överklagan för att ta ställning till om det finns anledning till
omprövning eller om beslutet ska skickas vidare till domstol för prövning ska ses som en
handläggningsåtgärd inom ramen för tjänstemannens allmänna uppgifter. Det är alltså
inte fråga om någon delegering av nämndens beslutanderätt. Om det finns anledning till
omprövning för att beslutet är uppenbart oriktigt bör omprövningen ske på samma nivå
som det tidigare beslutet fattades på (JP infonets lagkommentar till 27 § FL). Detta
framgår även av nämndens delegationsordning punkt S:56 där det stadgas att det är
delegaten i ursprungsbeslutet som omprövar ett beslut.
Av nämndens delegationsordning avsnitt 1.2 framgår vidare att ”nämnden, utskottet eller
överordnad tjänsteman kan inte ompröva ett delegeringsbeslut, men kan återkalla
delegeringsuppdraget. Nämnden kan också, trots att beslutanderätten delegerats alltid
förekomma ett beslut genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.”
Av initiativärendet framgår att syftet är att förtydliga för biståndshandläggarna vilken
politisk inriktning som ska gälla samt vilken nivå som är rimlig och vilka avvägningar som
politiken gör. Den politiska inriktningen beslutar nämnden om i de riktlinjer för
handläggning som nämnden antar. Om nämnden inte tycker att tjänstemännen följer den
politiska vilja de angett i riktlinjerna, eller om man vill skapa en praxis kring bedömning
av en viss fråga bör nämnden återkalla delegationen för ärendetypen. Ett alternativ kan
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också vara en gemensam workshop med tjänstemän och politiker kring frågan. En
omprövning med stöd av förvaltningslagen ska endast göras i de fall ett beslut är
uppenbart oriktigt och inte för att en överordnad delegat vill göra sin egen bedömning av
lagstiftning, riktlinjer eller liknande.
Beslutsunderlag
- Initiativärende överklagade beslut om ansökan om vård- och omsorgsboende,
förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02
- Initiativärende överklagade beslut om ansökan om vård- och omsorgsboende, förslag
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