MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-04-14

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan, Kommunhuset kl. 08:00-10:30

Beslutande ledamöter

Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Christer Grähs (förvaltningschef)
Jenny Johansson (utvecklingsledare)
Erik Wikström (sekreterare)
Tim Christensen (controller)

Utses att justera

Christer Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2022-04-14

Protokollet omfattar

§82

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Erik Wikström

Ordförande

................................................
Birgitta Årzén

……………………………………….

Justerande

................................................
Christer Johansson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§82

Remissvar Revidering av kultur- och folkhälsonämndens
reglemente
(2022 KFN0127)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom förslaget på
revidering av reglementet.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret har uppmärksammat att den
uppdelning mellan kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden av ansvar för insatser
och stöd till människor med funktionshinder som finns idag inte fungerar på ett bra sätt.
Kultur- och folkhälsonämnden har därför vid sammanträde den 29 april 2021 föreslagit
kommunfullmäktige att företa en revidering av reglementena.
Kommunledningskontoret har med anledning av det uppmärksammade problemet
undersökt hur ett femtontal andra kommuner organiserat ansvaret för omsorg om människor
med
funktionshinder. Slutsatsen är att ingen av jämförelsekommunerna har en liknande
uppdelning.
Kommunledningskontoret föreslår nu en revidering av omsorgsnämndens och kulturoch folkhälsonämndens reglementen. Revideringen har utarbetats i samråd med kultur- och
folkhälsokontoret och omsorgskontoret. Revideringen innebär att omsorgsnämnden
får befogenhet att besluta om insatser till människor med funktionshinder oavsett sökandens
ålder och med vilket lagstöd beslutet ska fattas. Den föreslagna revideringen finns markerad i
bilagda förslag till reglementen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ärendet på remiss till kulturoch folkhälsonämnden samt omsorgsnämnden med sista svarsdag den 12 maj 2022.
Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom
förslaget på revidering av nämndens reglemente.
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Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remissvar Revidering av kultur- och folkhälsonämndens reglemente
 §66 KSAU Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och
omsorgsnämnden
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämnden ställer sig bakom förslaget på revidering av reglementet.
Paragrafen är justerad
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