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§66

Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och
omsorgsnämnden
(2022 KS0087)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet på remiss till kultur- och
folkhälsonämnden samt omsorgsnämnden med sista svarsdag den 12/5 2022.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret har uppmärksammat att den uppdelning
mellan kultur- och folkhälsonämnden (KFN) och omsorgsnämnden (ON) av ansvar för
insatser och stöd till människor med funktionshinder som finns idag inte fungerar på ett bra
sätt. Kultur- och folkhälsonämnden har även vid sammanträde den 29/4 2021 genom beslut i
§32 föreslagit kommunfullmäktige att företa en revidering av reglementena.
Människor med funktionshinder kan ha rätt till insatser enligt lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453)
(SoL). Idag är ansvaret för sådana insatser uppdelat på så vis att ON ansvarar för insatser
enligt LSS oavsett ålder samt insatserna omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende,
dagverksamhet, boendestöd samt anhörigstöd enligt SoL för vuxna. KFN ansvarar för insatser
enligt SoL till personer under 18 år.
Uppdelningen innebär att KFN ansvarar för insatser till de personer under 18 år med
funktionshinder som behöver insatser men som av något skäl inte kan få dessa enligt LSS.
Dessa personer riskerar att drabbas av ett glapp i systemet, där omsorgskontoret har
kompetens att utreda och bedöma deras behov men saknar befogenhet att bevilja insatser
medan kultur- och folkhälsokontoret saknar kompetens att utreda och bedöma men har
exklusiv befogenhet att besluta.
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 kultur- och
folkhälsonämndens reglementen. Revideringen har utarbetats i samråd med kultur- och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2 (3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-03-29

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Revidering av omsorgsnämndens reglemente
 Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden
 Förslag till revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar ärendet på remiss till kultur- och folkhälsonämnden
samt omsorgsnämnden med sista svarsdag den 12/5 2022.
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Kultur- och folkhälsonämnden
Paragrafen är justerad
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