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Svar på remiss – revidering av reglementen för gymnasie- och 

näringslivsnämnden samt socialnämnden  

Sammanfattning 

En översyn av reglementen för gymnasie- och näringslivsnämnden och socialnämnden har 

genomförts. Kommunstyrelsen har beslutat att inhämta synpunkter från berörda nämnder 

gällande förslag på revidering av reglementen för gymnasie- och näringslivsnämnden samt 

socialnämnden. Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 maj 2020. 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat 31 mars 

2020 som sitt yttrande gällande revidering av reglementen för gymnasie- och 

näringslivsnämnden samt socialnämnden. 

Ärendet 

På gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde 11 september 2019, § 77, gavs chefen för 

avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling, i uppdrag att ta fram ett samlat förslag på hur 

Täby kommun ska utveckla mål, uppföljning och arbetssätt för en samordnad 

integrationsprocess. Detta avseende kommunens samtliga kontakter, planer, stöd, utbildning 

och andra insatser där målet och vägen till egenförsörjning är tydlig.  

 

På gymnasie- och näringslivsnämndens sammanträde 20 februari 2020, § 4, beslutade 

nämnden att godkänna slutrapportering av uppdraget och antog Handlingsplan för stärkt 

integration i Täby daterad 13 februari 2020. 

 

Rapporten visade på ett behov av att anpassa kommunens organisering och nämndernas 

ansvarsområden rörande kommunens integrationsarbete. I syfte att underlätta en 

sammanhållen integrationsprocess har organisation samt ansvarsområden mellan 

socialnämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden setts över. En arbetsmarknadsenhet är 

tänkt att inrättas från och med den 1 september 2020.  
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Den föreslagna ändringen syftar till att tydliggöra och förenkla styrning och ägarskap av 

arbetsmarknads- och integrationsfrågor, samt att förbättra uppföljning av genomförda 

insatser. 

 

I förslag till nya reglementen har gymnasie- och näringslivsnämnden övertagit kommunens 

ansvar från socialnämnden avseende lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning. Mottagande av ensamkommande barn och unga hanteras även 

fortsättningsvis av socialnämnden i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453) samt lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

 

Ändringen i reglementena ska börja gälla den 1 september 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2020, § 60, att inhämta synpunkter från 

socialnämnden och gymnasie- och näringslivsnämnden avseende förslag till revidering av 

reglementen för gymnasie- och näringslivsnämnden samt socialnämnden. Synpunkterna ska 

inlämnas till kommunstyrelsen senast den 1 maj 2020.  

Yttrande  

Avseende reglemente för gymnasie- och näringslivsnämnden önskar nämndens områden att 

begreppet sysselsättning i § 2 definieras alternativt ändras till arbetsmarknadsåtgärder. Detta 

för att inte felaktigt misstas för biståndsbedömd sysselsättning enligt socialtjänstlagen för 

personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa eller för arbetsrehabiliterande 

stödinsatser såsom arbetsträning. 

 

Ekonomiska aspekter  

Förslag på revidering av reglementen är sprungen ur en organisatorisk förändring vars syfte är 

att underlätta en sammanhållen integrationsprocess. Den organisatoriska förändringen 

innebär varken neddragningar eller utökning av personal.  

Förslag på revidering av reglementen innebär ingen nettokostnadsförändring för Täby 

kommun. Förändringen påverkar inte heller nettokostnaden för berörda nämnder, 

verksamheten som flyttas finansieras helt av externa intäkter.  
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