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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2018/372

§ 255

Reglemente för socialnämnden.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Förslaget till reglemente för socialnämnden remitteras till socialnämnden för att senast
den 1 november 2018 få svar på följande frågor:
1. Beskrivs nämndens uppgifter i avsnitt 2 och 4.1 på ett tillräckligt tydligt sätt?
2. Är de lagar som anges styra nämndens verksamhet aktuella?
3. Finns det fler lagar som styr nämndens verksamhet som inte framgår av reglementet?

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2019 övergår kultur- och fritidsnämnden till en nämnd för arbete och
folkhälsa. Nämndens huvudsyfte är att stimulera medborgarnas möjlighet till
egenförsörjning och god hälsa.

Nämnden kommer bland annat ansvara för:
- Stödja personer som står utanför arbetsmarknaden och vilka i lag föreskrivs meningsfull
sysselsättning. Det kan handla om arbetsprövning, arbetsträning, eller möjligheter till
arbete.
- Stödja personer i kontakter med myndigheter och andra samhällsaktörer.
- Ta emot och stödja asylsökande.
- Särskilda stödboenden. Svara för hem för vård och boende för ensamkommande barn
och ungdomar i asylprocessen och med permanent uppehållstillstånd.

Dessa frågor har delvis legat på socialnämnden men har övergått till den nya nämnden
genom beslut av kommunfullmäktige 2018-01-31, § 12, (dnr KSF 2017/169).
Socialnämndens reglemente har reviderats utifrån dessa förutsättningar. Reglementet har
också utformats så att det följer den mall för reglementen som den parlamentariska
gruppen för reglementen fastställt (se dnr KSF 2015/581 ), samt Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendationer om reglementen.
Kommunledningskontoret föreslår att reglementet remitteras till socialnämnden för
yttrande. Därefter bereds reglementet igen av kommunstyrelsens arbetsutskott för att
därefter hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Socialnämnden kommer även för yttrande få reglementet för arbete- och
folkhälsonämnden.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Nämnden ombeds särskilt svara på följande frågor:
Beskrivs nämndens uppgifter i avsnitt 2 och 4.1 på ett tillräckligt tydligt sätt?
Är de lagar som anges styra nämndens verksamhet aktuella?
Finns det fler lagar som styr nämndens verksamhet som inte framgår av reglementet?

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse om remiss
2 .Reglemente för socialnämnden (förslag)
3. Reglemente för socialnämnden (befintligt)
4. kommunfullmäktige 2018-01-31, § 12,
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

