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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/372

§ 259

Reglemente för socialnämnden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Reglemente för socialnämnden fastställs att börja gälla 2019-01-01.
2. Tidigare beslutat reglemente för socialnämnden upphör därmed att gälla.

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.
Efter beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott har nämndens sammansättning angett
så att den består maximalt av 9 ledamöter och 3-9 ersättare samt en till två vice
ordförande. Den parlamentariska gruppens förslag var att det skulle vara 3 ersättare och
en vice ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat reglementet till socialnämnden för
yttrande. Nämnden har svarat på remissen. Hänsyn har tagits till inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Regl SN 181109.docx (SN:s diarienummer SN 2018/307)
2. Reglemente SN 181109.docx (ej aktuellt förslag)
Justerande

Utdragsbestyrkande
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3. 2018-10-02 KSAU § 255.doc
4. Reglemente för socialnämnden uppdaterat 2016-03-01.docx (nu gällande reglemente)
5. 2018-11-15 SN § 146.doc
6. Förslag yttrande Reglemente SN.docx
7. Reglemente SN 181125.docx (aktuellt förslag till nytt reglemente)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

