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Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen 

Missiv
  2020-11-16

Kommunstyrelsen 
Sociala omsorgsnämnden

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verk
samheten Vingen. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut 
som fattats är lagenliga. Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut 
prövad genom att överklaga beslutet. Möjligheten för enskilda att överklaga fattade beslut är en central 
del av rättssäkerheten och på så vis av principiellt stor vikt.  

Granskningen visar sammantaget att mycket talar för att beslutet om nedläggning av den dagliga 
verksamheten Vingen är en typ av beslut som inte kan delegeras till anställda tjänstepersoner. Detta 
eftersom det är ett beslut som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och där
med belagt med delegationsförbud i enlighet med kommunallagen. 

Granskningen av beslutsgången i ärendet visar att nedläggningen av Vingen inte har beslutats om  
politiskt av Sociala omsorgsnämnden eller Kommunfullmäktige. Inget beslut i ärendet har heller fat
tats genom delegationsbeslut av förvaltningens tjänstepersoner. Beslutet kan inte heller ses som ett rent 
verkställighetsbeslut av förvaltningen. Hade någon velat överklaga nedläggningsbeslutet så hade det 
inte funnits något beslut att överklaga. 

Sociala omsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut fattas på 
ett behörigt sätt när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller  
kvalitet. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent och behörig besluts
process som möjliggör för kommunens innevånare att överklaga fattade beslut och för Sociala om
sorgsnämnden att ta det övergripande ansvaret för sina verksamheter. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missivet med bilagd kortrapport tillställs Kommunstyrelsen och Sociala omsorgsnämnden.  
Svar från Sociala omsorgsnämnden med planerade åtgärder emotses senast 2021-03-19.
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