MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen/Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-15:20

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV),
Krister Mattsson (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Håkan
Bengtsson (C) ersätter Andreas Algerbo (C), Johnny Winther (SD) ersätter
Thomas Johansson (SD), Bo Wahlén (V) ersätter Lisa Mogren (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Larsson (S)
Lirim Mazreku (KV)

Övriga närvarande

Ulrika Hjorth (stf kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Krister Mattsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§72
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.................................................
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Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen

§72

Revidering av omsorgsnämndens reglemente
(2019 KS0059)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
omsorgsnämndens reglemente med följande tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen ger omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda
tillägg i § 4, fjärde stycket: "Omsorg om barn och vuxna med funktionshinder i behov av stöd
och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)", där
tillägget föreslås vara: "samt i särskilda fall för barn med funktionshinder under 18 år enligt
SoL (Socialtjänstlagen, 2001:453)".
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av
kommunens reglementen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat
reglemente för omsorgsnämnden. Förutom vissa ändringar i formalia har även hänvisning till
gamla hälso- och sjukvårdslagen uppdaterats till att hänvisa till den nya lagen.
Handlingar i ärendet






§75 KSAU Revidering av omsorgsnämndens reglemente
§22 ON Revidering av omsorgsnämndens reglemente
Tjänsteskrivelse - Revidering av omsorgsnämndens reglemente
Förslag revidering reglemente omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Arbetsutskottet förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
omsorgsnämndens reglemente med följande tillägg:
§ 1: Nämnden ska föra talan i ärenden inom sitt ansvarsområde.
§ 3: Arbete- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar utifrån
sina ansvarsområden att samordna insatser som rör vuxna.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda
tillägg i § 4, fjärde stycket: "Omsorg om barn och vuxna med funktionshinder i behov av stöd
och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)", där
tillägget föreslås vara: "samt i särskilda fall för barn med funktionshinder under 18 år enligt
SoL (Socialtjänstlagen, 2001:453)".
Beslutet skickas till

Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
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