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Revidering av reglementen för bildnings- och
omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden med
anledning av organisationsförändring
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Fullmäktige reviderar reglementen för bildnings- och omsorgsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 2016-09-15.
Ärendet
Inför den organisationsförändring som trädde i kraft den 1 januari 2015 fördes
diskussioner kring var ansvaret för kommungemensamma servicefunktioner i form av
måltid och lokalvård skulle placeras. Kommunfullmäktige beslutade i december 2013,
genom fastställande av reglementen för nämnderna, att samhällsbyggnadsnämnden
skulle ansvara för dessa servicefunktioner. Efter utredning av
förvaltningsorganisationen reviderades dock reglementena i november 2014 på så vis
att måltid och lokalvård hamnade under bildnings- och omsorgsnämndens ansvar.
I förvaltningarnas arbete med ständiga förbättringar har frågan om
servicefunktionernas organisatoriska placering fortsatt diskuteras. Den slutsats som
kommunledningsgruppen landat i är att måltid och lokalvård, precis som planen var
initialt, bör placeras under samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar redan idag för andra interna servicefunktioner såsom vaktmästeri,
fastighetsskötsel och fordonspark. Genom att ansvaret för måltid och lokalvård förs
över till samhällsbyggnadsnämnden samlas kommunens servicefunktioner under
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samma nämnd och i samma förvaltningsorganisation.
Bildnings- och omsorgsnämnden är i dagsläget kommunens i särklass största nämnd
med ca 560 medarbetare. Samhällsbyggnadsnämnden har å sin sida ca 40
medarbetare. Föreliggande förslag skulle innebära att den storleksmässiga skillnaden
mellan de båda nämnderna utjämnas något då ca 50 medarbetare organisatoriskt
flyttar från bildnings- och omsorgsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
Det formella beslut som behöver fattas av fullmäktige för genomförande av
förändringen är att meningen om ansvar för kommungemensamma servicefunktioner
såsom måltid och lokalvård (kost och städ) förs över från bildnings- och
omsorgsnämndens reglemente till samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
Ekonomiska förändringar för respektive nämnd beslutas om i revidering av budget för
år 2017.
I samband med att revidering av reglementena sker föreslås att ytterligare två
förändringar sker som inte har någon anknytning till organisationsförändringen. Den
första är att meningen ”Nämnden ansvarar för lag (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag” tas bort ur bildnings- och omsorgsnämndens reglemente, detta med
hänsyn till att lagen är upphävd. Den andra är att samhällsbyggnadsnämndens
reglemente kompletteras med ett tillägg som förtydligar nämndens rätt att förhyra
fastighet eller lokal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-15
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, rev 161110
Reglemente för bildnings- och omsorgsnämnden, rev 161110
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