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Reglemente för socialnämnden
Förslag till beslut
Förslag till reglemente för socialnämnden antas, och börjar gälla från 2021-04-01.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av Bollebygds kommuns
nämndreglementen. Översynen har resulterat i att ett kommungemensamt reglemente
för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bollebygds kommun tagits fram. Samtidigt har
det tagits fram reglementen för varje enskild nämnd som innehåller specifika
bestämmelser för respektive nämnd. Översynen har även tagit sikte på språkliga och
juridiska uppdateringar och ett sammanhållet regelverk för nämnderna i kommunen. Med
det kommungemensamma reglementet och de nämndspecifika reglementen som har tagit
fram uppnås en utformning av reglementena som är enhetlig, både språkmässigt och
layout-mässigt. Syftet med utformningen är också att när reglementsändringar berör alla
nämnder behöver bara ett reglemente (det kommungemensamma) ändras istället för alla
reglementena. Förhoppningen är att med det nya upplägget skapa en tydlig reglering av
respektive nämnds verksamhetsområde och arbetsformer för nämnderna.
Förslag till kommungemensamt reglemente och respektive nämndspecifikt reglemente har
remitterats till nämnderna i Bollebygds kommun. Sedan nämnderna yttrat sig har ett
slutligt förslag till både kommungemensamt reglemente och nämndspecifika reglementen
utarbetats. Alla reglementen redovisas var för sig, som egna ärenden.
Socialnämnden har behandlat ärendet på sammanträde 2021-01-19, § 9, och i yttrandet
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lämnas följande synpunkter kring förslaget till nämndspecifikt reglemente:
Under § 1 Huvudsakliga arbetsuppgifter bör föräldrabalken läggas till i första stycket.
Sista
meningen i första stycket ”samt vad som i annan lag sägs om socialnämnd” bör flyttas till
sist i
avsnittet och istället lyda ”Socialnämnden ansvarar även för att lämna yttranden i de fall
då sådan
skyldighet framgår av lag, förordning eller föreskrift. Nämnden ansvarar även för andra
uppgifter som
tillkommer socialnämnd eller liknande nämnd enligt lag, förordning eller föreskrift” Detta
då
socialnämnden inte bara har skyldigheter enligt lag utan flertalet verksamhetsområden
regleras genom förordningar eller föreskrifter. I meningen om det kommunala
aktivitetsansvaret under § 1 bör ordet särskilt strykas då det är oklart vad som avses med
formuleringen. § 4 om utskott bör ändras så att meningen om beslutsförhet tas bort då
detta framgår av det kommungemensamma reglementet. Socialnämnden vill även att det
läggs till att vid utskottets sammanträde ska sekreterare närvara samt att representanter
för verksamheten närvarar i den utsträckning som bedöms lämplig av ordförande.

Av yttrandet framgår även som en allmän reflektion att hänvisningar till lagar och andra
reglementen/ policys bör förtydligas. För laghänvisningar ska hela namnet på lagen
inklusive SFS-nummer skrivas ut vid första hänvisningen, exempelvis socialtjänstlagen
(2001:453). Vid nästa hänvisning räcker det att ange namnet på lagen eller förkortningen
under förutsättning att förkortningen anges i samband med den första hänvisningen.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inga problem med att ändra i förslaget till
nämndspecifikt reglemente utifrån socialnämndens synpunkter.
Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-27

3 (3)

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för socialnämnden i Bollebygds kommun, daterat 2021-01-27
Skickas till
Socialnämnden, kommunsekreterare

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Suzanna Bengtsson

Förvaltningschef
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