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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Bakgrund:  
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar  
inom bland annat socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har även 
ansvaret över beslut som rör avtal, verksamhet och verkställighet. Sedan årsskiftet 2018-2019, 
har tidigare Vård- och omsorgsnämnden delats i två, Vård- och omsorgsnämnden samt 
Individnämnden. 
 
Individnämnden fattar beslut i ärenden som avser myndighetsutövning inom individ- och 
familjeomsorgen, äldreomsorgen och funktionsnedsättning enligt LSS och annan lagstiftning 
samt yttranden till andra myndigheter som avser enskilda.  
 
När en nämnd, efter kommunfullmäktiges beslut, fått ansvar för en verksamhet är det de 
förtroendevalda ledamöterna i nämnden som har ansvaret för denna.  
Förtroendevalda ledarmöten kan delegera sin beslutanderätt i en så kallad delegationsordning. 
 
Delegationsordningen omfattar självständiga beslut, som utan delegering skulle ha fattats av en 
samlad nämnd. En delegationsordning ska revideras fortlöpande när behov föreligger, 
exempelvis vid organisations- och avtalsförändringar, ny lagstiftning etc. 
 
Ärendebeskrivning: 
Var verksamhetsområde med skilda nämnder behöver ha en egen fastställd 
delegationsordning. Ärendet syftar till att fastställa en delegationsordning för Vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
Individnämnden ska anta en egen delegationsordning för sitt verksamhetsområde.   
 
I förslaget till reviderad delegationsordning regleras beslutsrätt som överlåts i vissa frågor, 
lämpligen ifrån Vård- och omsorgsnämnden till tjänsteman anställd inom Vård- och omsorg. 
Befogenheter som självklart följer av tjänsteställning, eller sådant som är att betrakta som rena 
verkställighetsåtgärder, tas inte upp i delegationsordningen.   
 
Utgångspunkten har varit Vård- och omsorgsnämndens tidigare delegationsordning, bilaga VON 
2018/51/1. Idag finns två nämnder, varvid tidigare delegationsordning har delats. Respektive 
nya nämnders delegationsordning har gjorts utifrån lämpliga anpassningar, med hänvisning till 
lagen, kommunfullmäktiges reglemente och bestämmelser om de båda enskilda nämnderna.  
 
Förslag:  
 

 Att fastställa en helt ny delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden.  

 

 Att förordna utvecklare i delegationsordningen, samt att denne erhåller likalydande 

delegation som enhetschef. Detta i syfte att utvecklare arbetar i komplicerade ärenden 
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vid behov, eller fatta beslut i enhetschefs frånvaro. Utvecklare föreslås även att läggas 

till under rubriken ”begreppsförklaring”.  

 

 
 
Förslag till beslut:  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
 
 
- Att anta och fastställa den nya delegationsordningen för Vård- och omsorgsnämnden. 
 
- Att anta de ändringar i delegationsordningen enligt ovanstående. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per Ström        Hanna Bergvall  
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