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Dnr KS 2017/184

§ 37 Revidering av reglemente för
socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämndens reglemente revideras enligt följande:
2 § Hemtagningsteam stryks och ersätts med Trygg hemgång.
2 § Biståndsbedömt trygghetsboende tillägges.
16 § Nämnden består av 13 ledamöter och 9 ersättare.
20 § Insynsplats – utgår.
– Samtidigt upphör reglementet för socialnämnden beslutat av
kommunfullmäktige 2017-06-26, § 86, att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller
följande för socialnämnden.
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom
socialtjänsten avseende insatser inom individ- och familjeomsorg,
insatser riktade till individer med funktionshinder samt äldreomsorg.
Nämnden ansvarar även, förutom läkarinsatser, för ledningen av den
kommunala hälso- och sjukvården, ekonomiskt bistånd,
ensamkommande barn samt förebyggande arbete inom hälsa och
integration, boendefrågor och arbetsmarknad.
Nämnden ansvarar för ärenden som omfattar myndighetsutövning
mot enskild inom ansvarsområdet socialtjänst och vad som i
författning sägs om socialnämnd och myndighetsutövning inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade.
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Enligt den beslutade årsarbetsplanen för Socialnämnden 2018 (201712-14 SN §279) ska beslut om reglementet för 2019 fattas i
december. Socialnämnden har 2018-12-13, § 262, beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta om revidering av § 2 i socialnämndens
reglemente.
Vid genomgång av reglementet kan därtill konstateras att
socialnämndens reglemente måste revideras med anledning av beslut
fattade av kommunfullmäktige enligt följande.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 224, om förändring av
antalet ersättare i de kommunala nämnderna. Från och med
mandatperioden 2019 ändrades antalet ersättare i socialnämnden till
9 ersättare och socialnämndens reglemente § 16 ska justeras för att
motsvara kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 117, att upphäva
kommunfullmäktiges beslut 2016-01-25, § 9, gällande insynsplatser i
kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna. Socialnämndens
reglemente § 20 om insynsplats ska därmed utgå.
Yrkanden
Ordföranden Johan Ohlin (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut Socialnämndens reglemente revideras enligt följande: 2 §
Hemtagningsteam stryks och ersätts med Trygg hemgång. 2 §
Biståndsbedömt trygghetsboende tillägges. 16 § Nämnden består av
13 ledamöter och 9 ersättare. 20 § Insynsplats – utgår. – Samtidigt
upphör reglementet för socialnämnden beslutat av
kommunfullmäktige 2017-06-26, § 86, att gälla.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
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detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11, § 47
Socialnämndens beslut 2018-12-13, § 262
Reglemente för socialnämnden 2017-06-26
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 224
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 117
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kansli och ledningsstöd
_____
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