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§ 192
Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen (KS 
2021.071)
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogade förslag till 
reviderade reglementen för kommunstyrelsen och socialnämnden. Dessa reglementen ersätter 
tidigare reglementen som då utgår.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer ett reglemente för varje nämnd. I reglementena beskrivs vilka 
uppgifter som respektive nämnd har, hur många ledamöter som ska sitta i nämnden, utskott 
och tid för kallelse med mera. Kommunstyrelsens reglemente reviderades senast 2021-03-29 
och socialnämndens reglemente reviderades senast 2020-03-30.

Kommunledningskontoret har parallellt tagit fram reviderade förslag till kommunstyrelsens 
samt socialnämndens reglementen. Kommunstyrelsen har remitterat förslag gällande 
reglementesändringar till Socialnämnden och Socialnämnden ställer sig i yttrande (§ 99, 
2021-09-14) positiv till föreslagna ändringar.

Reviderat förslag till socialnämndens reglemente innehåller följande ändringar:
- Följande mening läggs till under punkt 1: ”Nämnden ansvarar även för att förebygga 
långvarig arbetslöshet - eller minska verkningarna av arbetslöshet - på operativ nivå, genom 
insatser för enskilda individer”.

Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente innehåller följande ändringar:
- kommunstyrelsens fokus på samordnande/övergripande aspekter tydliggörs genom följande 
tillägg: ”att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet på en 
samordnande/övergripande nivå”.
- ett avsnitt om ersättarnas tjänstgöring har lagts till.
- en ny punkt har lagts till under beslutanderätt överförd från kommunfullmäktige; ”besluta 
om instruktioner för ombud inför årsstämmor och bolagsstämmor”.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §155 KS AU Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-22, Revidering av kommunstyrelsens reglemente
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§ 155
Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen (KS 
2021.071)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogade förslag till 
reviderade reglementen för kommunstyrelsen och socialnämnden. Dessa reglementen ersätter 
tidigare reglementen som då utgår.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer ett reglemente för varje nämnd. I reglementena beskrivs vilka 
uppgifter som respektive nämnd har, hur många ledamöter som ska sitta i nämnden, utskott 
och tid för kallelse med mera. Kommunstyrelsens reglemente reviderades senast 2021-03-29 
och socialnämndens reglemente reviderades senast 2020-03-30.

Kommunledningskontoret har parallellt tagit fram reviderade förslag till kommunstyrelsens 
samt socialnämndens reglementen. Kommunstyrelsen har remitterat förslag gällande 
reglementesändringar till Socialnämnden och Socialnämnden ställer sig i yttrande (§ 99, 
2021-09-14) positiv till föreslagna ändringar.

Reviderat förslag till socialnämndens reglemente innehåller följande ändringar:
- Följande mening läggs till under punkt 1: ”Nämnden ansvarar även för att förebygga 
långvarig arbetslöshet - eller minska verkningarna av arbetslöshet - på operativ nivå, genom 
insatser för enskilda individer”.

Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente innehåller följande ändringar:
- kommunstyrelsens fokus på samordnande/övergripande aspekter tydliggörs genom följande 
tillägg: ”att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet på en 
samordnande/övergripande nivå”.
- ett avsnitt om ersättarnas tjänstgöring har lagts till.
- en ny punkt har lagts till under beslutanderätt överförd från kommunfullmäktige; ”besluta 
om instruktioner för ombud inför årsstämmor och bolagsstämmor”.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Revidering av kommunstyrelsens och 
socialnämndens reglementen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogade 
förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och socialnämnden. Dessa 
reglementen ersätter tidigare reglementen som då utgår.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer ett reglemente för varje nämnd. I reglementena
beskrivs vilka uppgifter som respektive nämnd har, hur många ledamöter som ska
sitta i nämnden, utskott och tid för kallelse med mera. Kommunstyrelsens reglemente
reviderades senast 2021-03-29 och socialnämndens reglemente reviderades senast 
2020-03-30. 

Kommunledningskontoret har parallellt tagit fram reviderade förslag till 
kommunstyrelsens samt socialnämndens reglementen. Kommunstyrelsen har 
remitterat förslag gällande reglementesändringar till Socialnämnden och 
Socialnämnden ställer sig i yttrande (§ 99, 2021-09-14) positiv till föreslagna 
ändringar.

Reviderat förslag till socialnämndens reglemente innehåller följande ändringar:
- Följande mening läggs till under punkt 1: ”Nämnden ansvarar även för att förebygga 
långvarig arbetslöshet - eller minska verkningarna av arbetslöshet - på operativ nivå, 
genom insatser för enskilda individer”.

Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente innehåller följande ändringar:
- kommunstyrelsens fokus på samordnande/övergripande aspekter tydliggörs genom 
följande tillägg: ”att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet 
på en samordnande/övergripande nivå”.
- ett avsnitt om ersättarnas tjänstgöring har lagts till.
- en ny punkt har lagts till under beslutanderätt överförd från kommunfullmäktige; 
”besluta om instruktioner för ombud inför årsstämmor och bolagsstämmor”.

Bakgrund
Kommunstyrelsen är kommunens arbetslöshetsnämnd. Av nuvarande reglemente 
framgår det att styrelsen ansvarar för att allmänt främja sysselsättningen och 
näringslivet i kommunen samt att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna 
av arbetslöshet. Kommunens organisation vad gäller arbetsmarknadsåtgärder 
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ändrades under 2019. Den operativa verksamhet som tidigare fanns under 
kommunstyrelsen lades ned efter beslut i kommunplanen, och medel överfördes 
istället till socialnämnden. Några konsekvensändringar vad gäller kommunens 
reglementen har inte genomförts.

Kommunledningskontoret har under 2020 konstaterat att socialnämnden i nuläget i
inte har något uppdrag relaterat till arbetsmarknadsfrågor. Kommunledningskontoret 
har i dialog med socialförvaltningen tagit fram ett förslag till tydliggörande i 
socialnämndens reglemente.

Det föreslås jämte revideringen i socialnämndens reglemente att ansvaret även i 
kommunstyrelsens reglemente förtydligas genom att lägga till ”… på en 
samordnande/övergripande nivå”. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Fanny Lundqvist
Kanslichef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten
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Reglemente för kommunstyrelsen
Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-16 § 128, senast reviderat xxxx-xx-xx § 
xxx.

Förutom det som föreskrivs om kommunstyrelsen i 
kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.

1. Ledning och samordning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Samtliga partiers budgetförslag ska beredas 
i kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens åtgärder när det gäller:

- utvecklingen av den kommunala demokratin,
- att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
- att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet på en 

samordnande/övergripande nivå,
- att effektivisera den kommunala verksamheten,
- att reformera det kommunala regelbeståndet och ansvara för det 

administrativa utvecklingsarbetet,
- det övergripande ansvaret för IT-verksamheten,
- det övergripande ansvaret för kommunens centrala kommunikations- och 

informationsverksamhet,
- den övergripande policyn för kommunen som arbetsgivare,
- kommunens samlade nämndadministration,
- kommunens kontaktcenter och reception,
- kommunens ekonomifunktion samt det centrala stödet för statistik och 

prognoser,
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- kommunens centrala upphandlingsfunktion,
- kommunens trygghetsfrämjande arbete, i samverkan med andra aktörer,
- strategiskt ansvar för integrationen och flyktingmottagandet,
- kommunens övergripande krisberedskap samt uppföljning av övriga 

nämnders krisberedskap, enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, när krisledningsnämnden inte är aktiverad.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 

- samhällsstrukturens förändringar avseende bostads- och 
befolkningsutvecklingen samt dess påverkan på den kommunala ekonomin 
och anpassa kommunens planering med ledning härav.

2. Kommunstyrelsens uppgifter
Kommunstyrelsen ska ansvara för:

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
- miljövårds-, och bostadspolitik, 
- energiplanering, energihushållning och att upprätta energiplan enlig lagen 

(1977:439) om kommunal energiplanering, 
- planera för en god livsmiljö i kommunen, t ex genom översiktsplan, 

strukturplaner och andra strategiska planer samt samhällsbyggandet i övrigt, 
leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten,

- övervaka att fullmäktiges beslut följs och att kommunens löpande förvaltning 
hanteras rationellt och ekonomiskt,

- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verk- 
samheter utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är underbudgetåret,

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också vad gäller övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen,

- ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
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eller har intresse i, samt bostadsrätts- och samfällighetsföreningar där 
kommunen är medlem,

- ansvara för de förvaltningsuppgifter som inte ankommer på annan nämnd
- kommunstyrelsen ska ansvara för samordningen av kommunens 

upphandlingar,
- vara kommunens huvudman i turist- och besöksnäringsfrågor med undantag 

för sådan verksamhet som kommunfullmäktige i särskild ordning uppdragit 
åt annan styrelse eller nämnd.

Kommunstyrelsen ska vidare fullgöra kommunens uppgifter 
avseende

- Den översiktliga planeringen, 
- ansvar för exploatering, infrastruktur förvaltning av befintlig struktur, 

fastighetsförvaltning, 
- strategisk planering gällande näringsliv-, trafik- och miljöfrågor,
- detaljplanering och plangenomförande,
- VA-samordning,
- namngivning av kvarter, gator och vägar m.m.,
- förprojektering,
- parkeringstillstånd,
- avfallshantering och renhållning,
- parkeringsövervakning och flyttning av fordon,
- ansvara för riktlinjer för skyltar i kommunen,
- kommunens fastighetsservice (innefattande städ- och konferensservice)
- förvalta av kommunfullmäktige anvisade anläggningar och lokaler för idrotts- 

och fritidsverksamhet,
- ärenden rörande gatukostnadsersättning,
- uppgiften att, inför såväl myndigheter som enskilda, företräda kommunen i 

dess egenskap av sakägare med avseende på fast egendom i ärenden 
angående fastighetsbildning, servitut, panträtt och andra ärenden,

- kommunens strategiska lokalplanering,
- uthyrning av hus eller annan byggnad (helt eller delvis) och utarrendering av 

mark eller vatten, dock inte sådana upplåtelser som av rationella skäl bör 
skötas inom ramen för annan nämnds löpande verksamhet,

- ansvara för köp, byte, gåva och försäljning av fastigheter i arbetsområden och 
för fastigheter som är särskilt avsedda för företagande eller näringsliv,
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- ansvara för strategi gällande fastighetsinnehav och utveckling för obebyggd 
mark,

- ansvara för driftsunderhåll för kommunens fastigheter,
- ansvara för projektledningen inom bygg- och anläggningsområdet,
- att fullgöra kommunens uppgifter vad gäller planbesked enligt Plan- och 

bygglagen och
- att ansvara för utvecklingen av de lokala miljömålen.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter beträffande verksamheter avseende drift, 
underhåll och förvaltning av:

- allmänna platser såsom gator, vägar, broar, torg och parker,
- skogsområden, grönområden, naturreservat och övrig naturvård och 

vattenområden. 

Det åligger också kommunstyrelsen att svara för övriga kommunala uppgifter inom 
dessa områden samt de förvaltningsuppgifter i övrigt som inte har uppdragits åt 
någon annan nämnd.

Ekonomisk förvaltning

Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning enligt fullmäktiges 
föreskrifter, innebärande:

- upplåning av medel,
- se till att kommunen har ändamålsenliga rutiner för den ekonomiska 

förvaltningen,
- placering av kommunens likvida medel så att god avkastning lämnas med 

hänsyn till kravet på säker placering,
- placering av tillgångarna i kommunens donationsfonder på betryggande och 

förmånligt sätt.

Personalpolitik

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare innebärande att:

- initiera, utveckla och följa upp kommunens policys och planer inom personal- 
och löneområdet och med dessa som grund främja personalarbetet i 
kommunen,
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- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,

- besluta om stridsåtgärd,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

- lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
- besluta om arbetstagares och förtroendevaldas utlandsresor i tjänsten, Resor 

som understiger två prisbasbelopp. En ansökan om utlandsresa i tjänsten där 
totalkostnaden överstiger 1/3 prisbasbelopp och understiger två 
prisbasbelopp ska ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast två 
månader innan avfärd.

- Ansökan ska godkännas av kommundirektör och anmälas som ett 
delegationsbeslut till kommunstyrelsen vid dess nästkommande möte. Om 
kommundirektören själv deltar på resan och den understiger två 
prisbasbelopp ska kommunstyrelsens ordförande godkänna resan. Om även 
kommunstyrelsens ordförande deltar på resan ska fullmäktiges ordförande 
godkänna resan. Dessa beslut anmäls sedan som ett delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen vid dess nästkommande möte.

- Resor som överstiger två prisbasbelopp.
- En ansökan om utlandsresa i tjänsten där totalkostnaden överstiger två 

prisbasbelopp ska ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast två 
månader innan avfärd för att sedan godkännas av kommunstyrelsen. I 
särskilda fall kan ordförandebeslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. 
Samtliga tjänsteresor utomlands ska anmälas till kommunstyrelsen.

Specialreglerade uppgifter

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet.

Kommunstyrelsen har hand om mottagande för bosättning av nyanlända och andra 
insatser för att underlätta etablering i samhället.

Kommunstyrelsen svarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om 
skydd mot olyckor (2003:778) respektive förordningen (2003:789) om skydd mot 
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olyckor (i den mån uppgifterna inte har överlåtits till kommunalförbund eller 
delegerats till annan nämnd).

Kommunstyrelsen fastställer sin beredskapsplan.

Kommunstyrelsen ska, med undantag för beslut som författningsenligt ska fattas av 
fullmäktige, handlägga ärenden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

Kommunstyrelsen har vidare hand om:

- kommunens digitala anslagstavla,
- ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen,
- underhålla och förvalta styrelsens fasta egendom i den mån detta ej 

tillkommer annan nämnd,
- kommunens behov av försäkringsskydd.

3. Beslutanderätt överförd från kommunfullmäktige
- Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige beslutat 

och särskilt följa reglerna om säkerheten.
- Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt.
- På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom 

den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd 
beloppsram och andra riktlinjer.

- Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom 
den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt beträffande 
belopp, område och villkor i övrigt.

- I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

- Teckna avtal om licenser, upphovsrättsliga avtal och därmed jämförliga avtal 
inom styrelsens verksamhetsområde.

- Avge övriga yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.

- Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige.
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- Bostadsupphandlingsfrågor.
- Kommunstyrelsen har rätt att besluta i detaljplaner som inte är av principiell 

beskaffenhet eller är av annars större vikt.
- Besluta om instruktioner för ombud inför årsstämmor och bolagsstämmor

4. Styrelsens beslutanderätt om andra nämnder 

I enlighet med 6 kap. 8 § kommunallagen och fullmäktiges beslut om styrelsens 
utökade befogenheter har styrelsen rätt att fatta beslut om andra nämnder i följande 
frågor: 

- När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska 
resultat under innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om 
ekonomiska åtgärder som omfattar en eller flera nämnder och dess 
verksamhet. Åtgärderna ska leda till en budget i balans. 

5. Arbetsmiljöansvar fördelad från kommunfullmäktige
- Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

föreskrifterna för arbetsmiljön,
- Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta 

arbetsmiljömål tas fram,
- Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet,
- Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och 

kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.
- Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan drivas ute på arbetsplatserna och 
att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.

- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
- Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 

arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
- Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 

arbetsplatserna.
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6. Ansvar och rapporteringsskyldighet
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

7. Personuppgiftsansvar
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter.

8. Kommunstyrelsens sammansättning
Kommunstyrelsen består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare.

Kommunstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice 
ordförande.

9. Kommunstyrelsens arbetsformer
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer enligt fast- 
ställd sammanträdesplan eller när ordföranden finner det nödvändigt.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt vara, varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet till handa senast fyra (4) 
arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.
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Kommunstyrelsen har rätt att besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.

10. Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättare ska 
tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.

Om styrkebalansen1 mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar 
efter pågående ärende att tjänstgöra för ledamoten.

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna”.

11. Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter 
av den till åldern äldsta ledamoten.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp- 
draget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ord- 
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

1 Styrkebalans: Gäller exempelvis i de fall där ledamot har ersatts av ersättare från annat parti.
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12. Omröstning
Begärs omröstning i visst ärende ska sådan, sedan omröstningsproposition blivit 
godkänd, ske enligt uppropslista, varvid dock ordföranden ska avge sin röst sist.

13. Protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot, som väljs vid sammanträdet.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
måste redovisas skriftligt vid sammanträdet.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet.

14. Kommunstyrelsens ordförande
Det åligger ordföranden att:

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd- 
förvaltning, med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och 
ta initiativ i dessa frågor,

- främja samverkan mellan styrelsen och kommunens övriga nämnder,
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i 
särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd och ska ägna hela sin arbetstid åt 
uppdrag för kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde även med de nämnder, i 
vilka vederbörande inte är ordförande. Kommunstyrelsens ordförande får delta i 
överläggningarna, men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.
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15. Kommunstyrelsens arbetsutskott
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott bestående av fem (5) ledamöter 
och fem (5) personliga ersättare. Ersättarna deltar bara vid utskottsmötet vid 
ordinarie ledamots frånvaro.

Vid ny mandatperiod ska styrelsen vid sitt första sammanträde välja ledamöter och 
ersättare till arbetsutskottet.

Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda, ska ersättare närvara vid 
utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall 
har inte ersättare rätt att närvara vid utskottets sammanträde.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska styrelsen snarast förrätta 
fyllnadsval.

Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande.

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för styrelsen.

Utskottet ska använda kommunallagens regler för styrelsen i tillämpliga delar när det 
gäller:

- jäv, 
- förfarande då beslut fattas,
- protokoll och protokollsjustering,
- tillkännagivande och justering,
- reservation,
- utomståendes närvarorätt



2021-XX-XX

KS 2021.071

1.6.1.2

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

16. Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott
Inom kommunstyrelsen ska finnas näringslivs- och arbetsmarknadsutskott bestående 
av fem (5) ledamöter och fem (5) personliga ersättare. Ersättarna deltar bara vid 
utskottsmötet vid ordinarie ledamots frånvaro.

Vid ny mandatperiod ska styrelsen vid sitt första sammanträde välja ledamöter och 
ersättare till näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet.

Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda, ska ersättare närvara vid 
utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall 
har inte ersättare rätt att närvara vid utskottets sammanträde.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska styrelsen snarast förrätta 
fyllnadsval.

Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande.

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för styrelsen.

Utskottet ska använda kommunallagens regler för styrelsen i tillämpliga delar när det 
gäller:

- jäv, 
- förfarande då beslut fattas,
- protokoll och protokollsjustering,
- tillkännagivande och justering,
- reservation,
- utomståendes närvarorätt
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17. Kommunstyrelsens plan och miljöutskott
Inom kommunstyrelsen ska finnas plan- och miljöutskott bestående av fem (5) 
ledamöter och fem (5) personliga ersättare. Ersättarna deltar bara vid utskottsmötet 
vid ordinarie ledamots frånvaro.

Vid ny mandatperiod ska styrelsen vid sitt första sammanträde välja ledamöter och 
ersättare till plan- och miljöutskottet.

Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda, ska ersättare närvara vid 
utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall 
har inte ersättare rätt att närvara vid utskottets sammanträde.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska styrelsen snarast förrätta 
fyllnadsval.

Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande.

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för styrelsen.

Utskottet ska använda kommunallagens regler för styrelsen i tillämpliga delar när det 
gäller:

- jäv, 
- förfarande då beslut fattas,
- protokoll och protokollsjustering,
- tillkännagivande och justering,
- reservation,
- utomståendes närvarorätt
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18. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett teknik- och fastighetsutskott bestående av fem

(5) ledamöter och fem (5) personliga ersättare. Ersättarna deltar bara vid 
utskottsmötet vid ordinarie ledamots frånvaro.

Vid ny mandatperiod ska styrelsen vid sitt första sammanträde välja ledamöter och 
ersättare till teknik- och fastighetsutskottet.

Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Avgår en ledamot i utskottet ska styrelsen snarast förrätta fyllnadsval.

Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande.

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för styrelsen.

Utskottet ska använda kommunallagens regler för styrelsen i tillämpliga delar när det 
gäller:

- jäv
- förfarande då beslut fattas
- protokoll och protokollsjustering
- tillkännagivande och justering
- reservation
- utomståendes närvarorätt

19. Deltagande på distans
Ledamöter får delta på nämndens och utskottens sammanträde  på distans. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
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Ordföranden har att avgöra om närvaro får ske genom deltagande på distans vid visst 
sammanträde.

Ledamöter som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt 
med ordföranden och sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att 
möta.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil 
internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot förlorar 
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för 
att delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda.

Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en 
ändring av närvaro är lämplig. Närvaroändringen får då ske även under ett pågående 
ärende.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är anpassad så att 
obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.

20. Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller 
anställd som styrelsen bestämmer.

21. Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas vid sammanträdet ska 
undertecknas av ordföranden, vid förfall för denne av 1:e vice ordföranden, vid förfall 
för denne av 2:e vice ordföranden.

22. Delegation av beslutanderätt
Omfattning av den delegation som kommunstyrelsen har rätt till enligt 6 kap. 37-41 
§§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen (2017:725), bestämmer kommunstyrelsen i 
särskild delegationsordning.
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Reglemente för socialnämnden
Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-16 § 129, senast reviderad xxxx-xx-xx § 
xxx.

Förutom det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

1. Övergripande uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd eller motsvarande enligt Socialtjänstlagen (2001:453) samt 
kommunens uppgifter enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Nämnden ansvarar även 
för att förebygga långvarig arbetslöshet - eller minska verkningarna av arbetslöshet - på 
operativ nivå, genom insatser för enskilda individer.

Socialnämnden ansvarar för hanteringen av POSOM gruppen.

Socialnämnden har huvudansvaret för socialförvaltningens arbetsmiljö enligt 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess föreskrifter.

2. Nämndens övriga uppgifter

Socialnämnden fullgör inom sitt ansvarsområde specialreglerade kompletterande 
uppgifter enligt följande lagar och förordningar:

- Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
- Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
- Socialtjänstförordningen (2001:937)
- Föräldrabalken (19949:381)
-Lag om ändring i föräldrabalken (SFS 2018:1279)
- Förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
- Socialförsäkringsbalken (2010:110)
- Lagen (1997:736) om färdtjänst
- Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
- Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
- Dataskyddsförordningen GDPR
- Alkohollagen (2010:1622)
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Ärvdabalk (1958:637), i de delar som avser dödsboanmälningar



2021-XX-XX
2021-03-10

SID 2/6
6.1.1

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

- Skuldsaneringslag (2016:675)
- Spellag (2018:1138)

3. Delegering från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att vid behov utvidga tillämpningen av 
Lag om valfrihetssystem (2008:962) inom socialnämndens verksamhetsområde.

4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med speciallagstiftning och
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de bestämmelser som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

5. Personuppgiftsansvar

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter.

6. Arbetsmiljöansvar

Socialnämnden är som arbetsgivare för socialförvaltningen huvudansvarig för en god 
arbetsmiljö. Ansvaret är kollektivt för alla ledamöter i nämnden. Arbetsmiljöansvaret 
kan inte delegeras. 

Dessa uppgifter är fördelade från fullmäktige till nämnd:

- se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för 
arbetsmiljön.

- verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål 
tas fram.

- se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens 
för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.

- ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan drivas ute på arbetsplatserna och att 
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.

- se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.

- se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.

- se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 
arbetsplatserna.
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7. Nämndens sammansättning

Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

8. Nämndens arbetsformer

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer för ett år i sänder 
eller när ordföranden finner det nödvändigt.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 
sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldsta ledamoten göra detta.

9. Ersättarnas tjänstgöring m m

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur- 
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar efter 
pågående ärende att tjänstgöra för ledamoten.

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.¨

10. Ersättare för ordföranden
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Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldsta 
ledamoten.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

11. Omröstning

Begärs omröstning i visst ärende skall sådan, sedan omröstningsproposition blivit 
godkänd, ske enligt uppropslista varvid ordföranden ska avge sin röst sist.

12. Protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som väljs vid sammanträdet. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen måste redovisas skriftligt vid sammanträdet.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet.

13. Nämndens ordförande

Det åligger nämndens ordförande att:

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, 
ekonomi och effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

- främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall.

14. Nämndens utskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetskott bestående av tre (3) ledamöter och tre (3)
ersättare och ett socialutskott bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Vid ny mandatperiod ska nämnden vid sitt första sammanträde välja ledamöter och 
ersättare till utskotten.

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i något av utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot 
i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda, ska ersättare närvara vid 
utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall 
har inte ersättare rätt att närvara vid sammanträdet.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten ska nämnden snarast förrätta 
fyllnadsval.

Utskotten sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande.

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för nämnden.

Utskotten ska använda kommunallagens regler för nämnden i tillämpliga delar när 
det gäller:

- jäv
- förfarande då beslut fattas
- protokoll och protokollsjustering
- tillkännagivande och justering
- reservation
- utomståendes närvarorätt.

15. Deltagande på distans

Ledamöter får delta på nämndens och utskottets sammanträde på distans. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Ordföranden har att avgöra om närvaro får ske genom deltagande på distans vid visst 
sammanträde.

Ledamöter som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt 
med ordföranden och sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att 
möta.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil 
internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot förlorar 
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för 
att delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda.
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Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en 
ändring av närvaro är lämplig. Närvaroändringen får då ske även under ett pågående 
ärende.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är anpassad så att 
obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.

16. Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller anställd som 
nämnden bestämmer.

17. Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas vid sammanträdet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden.

I de fall frågor är delegerade till socialnämndens utskott är det utskottets ordförande 
som har nu nämnda rätt eller vid förfall för denne är det utskottets vice ordförande. 

18. Delegation av beslutanderätt

Omfattning av den delegation som nämnden har rätt till enligt 6 kap 37-41 §§ och 7 
kap. 5-8 §§ kommunallagen (2017:725), bestämmer nämnden i särskild 
delegationsordning.
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§ 99
Yttrande på remissförslag gällande reglementesändringar till 
socialnämnden (SN 2021.134)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och överlämna det till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021 beslutat att skicka förslag om reglementesändringar 
till Socialnämnden på remiss. (KS 2021.069 § 78)

Kommunens organisation vad gäller arbetsmarknadsåtgärder ändrades under 2019. Några 
konsekvensändringar vad gäller kommunens reglementen har inte genomförts.
Kommunstyrelsen är kommunens arbetslöshetsnämnd, i lagens bemärkelse. Av 
kommunstyrelsens nuvarande reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för:
- att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
- att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Socialnämnden anser att det är positivt att ett förtydligande av socialnämndens reglemente 
görs och ställer sig positivt till förslaget. Socialförvaltningen har inga synpunkter på 
remissförslaget gällande reglementsändringar till socialnämnden.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande Remissförslag gällande reglementesändringar till 

socialnämnden
 Remissförslag gällande reglementesändringar till socialnämnden §78 KS
 Yttrande - Remissförslag gällande reglementesändringar till socialnämnden
 §84 SN AU Yttrande på remissförslag gällande reglementesändringar till 

socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

Yttrande på remissförslag gällande 
reglementesändringar till 
socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och överlämna det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021 beslutat att skicka förslag om 
reglementesändringar till Socialnämnden på remiss. (KS 2021.069 § 78)

Kommunens organisation vad gäller arbetsmarknadsåtgärder ändrades under 2019. 
Några konsekvensändringar vad gäller kommunens reglementen har inte genomförts.
Kommunstyrelsen är kommunens arbetslöshetsnämnd, i lagens bemärkelse. Av 
kommunstyrelsens nuvarande reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för:
- att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
- att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Socialnämnden anser att det är positivt att ett förtydligande av socialnämndens 
reglemente görs och ställer sig positivt till förslaget. Socialförvaltningen har inga 
synpunkter på remissförslaget gällande reglementsändringar till socialnämnden.

Bakgrund
Den operativa verksamhet som tidigare fanns under kommunstyrelsen lades ned efter
beslut i kommunplanen, och medel överfördes istället till socialnämnden. 
Kommunledningskontoret har i en rapport under 2020 konstaterat att 
socialnämnden i nuläget inte har något uppdrag i sitt reglemente relaterat till 
arbetsmarknadsfrågor, även om vissa incitament finns i form av kostnader inom 
ekonomiskt bistånd. Kommundirektören fick 2020-12-14 i uppdrag att arbeta vidare 
med identifierade utvecklingsområden. Kommunledningskontoret har i dialog med 
socialförvaltningen tagit fram ett förslag till tydliggörande. 
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Förslag till ändring
Kommunstyrelsen föreslår i förslaget till ändring av socialnämndens reglemente att 
ett tillägg till reglementet görs för att tydliggöra nämndens ansvar på området: 

- att förebygga långvarig arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet på 
operativ nivå genom insatser för enskilda individer. 

Kommunstyrelsen föreslår också att ett förtydligande ska göras i kommunstyrelsen 
reglemente för att tydliggöra kommunstyrelsens fokus på samordnande/övergripande 
aspekter: 

- att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,

- åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av
arbetslöshet på en samordnande/övergripande nivå.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Se yttrande i bilaga.

Övrigt
Förslaget medför inte några kostnadsökningar för socialnämnden, då förändringen 
genomfördes redan under 2019. 

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, Yttrande på remissförslag gällande reglementesändringar 

till Socialnämnden, daterad 2021-08-10.
- Yttrande – Remissförslag gällande reglementesändringar till Socialnämnden, 

daterat 2021-08-10.
- Sammanträdesprotokoll KS 2021-04-12 § 78, Remissförslag gällande 

reglementesändringar till socialnämnden.
- Sammanträdesprotokoll Namu 2021-03-18 § 18, Förslag till ändring i 

socialnämndens reglemente.
- Förslag till ändring av socialnämndens reglemente.
- Socialnämndens reglemente.
- Reglemente för kommunstyrelsen.

David Gyllenstråle Mia Cameron
Socialchef Strateg

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



VALLENTUNA KOMMUN YTTRANDE
2021-08-2410

DNR SN 2021.134 
MIA CAMERON SID 1/1
STRATEG 
  
MIA.CAMERON@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Yttrande - Remissförslag gällande 
reglementesändringar till 
socialnämnden
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021 beslutat att skicka förslag om 
reglementesändringar till Socialnämnden på remiss. (KS 2021.069 § 78)

Kommunens organisation vad gäller arbetsmarknadsåtgärder ändrades under 2019. 
Några konsekvensändringar vad gäller kommunens reglementen har inte genomförts.
Kommunstyrelsen är kommunens arbetslöshetsnämnd, i lagens bemärkelse. Av 
kommunstyrelsens nuvarande reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för:
- att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
- att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Kommunledningskontoret har under 2020 konstaterat att socialnämnden i nuläget i 
inte har något uppdrag relaterat till arbetsmarknadsfrågor, även om vissa incitament 
finns i form av kostnader inom ekonomiskt bistånd. Kommunledningskontoret har i 
dialog med socialförvaltningen tagit fram ett förslag till tydliggörande.

Förslag till ändring
Kommunstyrelsen föreslår i förslaget till ändring av socialnämndens reglemente att 
ett tillägg till reglementet görs för att tydliggöra nämndens ansvar på området: 
- att förebygga långvarig arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet på 
operativ nivå genom insatser för enskilda individer. 

Kommunstyrelsen föreslår också ett förtydligande i kommunstyrelsen reglemente för 
att tydliggöra kommunstyrelsens fokus på samordnande/övergripande aspekter.

Ställningstagande till remissförslaget
Socialnämnden anser att det är positivt att ett förtydligande av socialnämndens 
reglemente görs och ställer sig positivt till förslaget. Socialnämnden har inga 
synpunkter på remissförslaget gällande reglementsändringar till socialnämnden.

Övrigt
Socialnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att det kan vara bra att 
förtydliga utbildningsnämndens ansvar på arbetsmarknadsområdet.
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