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Reglemente för socialnämnden
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden upphör från och med 1 mars 2019.
Bildnings- och omsorgsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 201411-20, § 131, upphävs.
Namnet på den nya nämnden är socialnämnden.
Reglemente för socialnämnden antas, och börjar gälla från och med 1 mars 2019.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog i december 2018 mål och budget 2019-2021 för
Bollebygds kommun. I antagen budget fastslås att två nya nämnder ska inrättas i
Bollebygds kommun. De två nya nämnderna börjar gälla från och med 1 mars 2019
och för dessa behöver kommunfullmäktige anta två nya reglementen.
Utgångsläget för båda reglementena har varit nuvarande bildnings- och
omsorgsnämndens reglemente, vars innehåll har delats upp mellan de nya
reglementena, samt att kommunstyrelseförvaltningen och bildnings- och
omsorgsförvaltningen sett över eventuella nya lagändringar som i föreliggande fall
har införts i förslaget, språkbruk etc.
I förslag till reglemente för socialnämnden återfinns bland annat att nämnden fullgör
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kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453), lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare, lag (1990:52) om vård av unga samt vad som i annan lag sägs om
socialnämnd. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem avseende kommunens hemtjänstverksamhet och kommunens
uppgifter enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och lag (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
I reglementet föreslås att socialnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare,
samt att det ska finnas ett utskott med namnet socialt utskott. Val av ledamöter och
ersättare bereds av kommunfullmäktiges valberedning, till kommunfullmäktige.
I samband med att kommunfullmäktige antar namn på den nya nämnden,
tillsammans med nytt reglemente, ska också bildnings- och omsorgsnämnden som
nämnd upphöra, och tillhörande reglemente upphävas.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente, daterat den 9 januari 2019.
Skickas till
Socialnämnden
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