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Remiss av ärende om nya nämnder inom 
socialtjänstens område 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera promemorian Förslag på ny 
nämndorganisation inom socialtjänstens område till socialnämnden för 
yttrande senast den 18 januari 2023. 

Sammanfattning 

På uppdrag av den politiska ledningen föreslås att det ska inrättas en ny 
nämndorganisation inom socialtjänstens område från och med den 1 juni 2023. 
Enligt förslaget ska socialnämndens uppgifter delas mellan två nya nämnder; en 
äldrenämnd och en socialnämnd. Den nya äldrenämnden ska framför allt fullgöra 
kommunens uppgifter inom äldreomsorgen för personer över 65 år, medan 
socialnämnden ska fullgöra övriga uppgifter för vilka äldrenämnden inte 
ansvarar.  

Socialnämnden bereds nu möjlighet att yttra sig över förslaget. Det föreslås att 
socialnämndens yttrande ska inkomma senast den 18 januari 2023 så att 
yttrandet hinner beaktas av kommunstyrelsen innan beslut om den nya 
nämndorganisationen fattas.  

Förslaget till uppdelning av nuvarande socialnämndens budget följer föreslagen 
ansvarsfördelning, så att budgeten från socialnämnden flyttas över till 
äldrenämnden för den verksamhet som riktar sig till personer över 65 år. Ärendet 
har tagits fram och föreslås behandlas under förutsättning att kommun-
fullmäktige fattar beslut om budget för socialnämnden den 28 november 2022 
enligt verksamhetsplanen för 2023. 
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Ärendet 

På uppdrag av den politiska ledningen föreslås att det ska inrättas en ny 
nämndorganisation inom socialtjänstens område från och med den 1 juni 2023. 
Enligt förslaget ska socialnämndens uppgifter delas mellan två nya nämnder; en 
äldrenämnd och en socialnämnd. Den nya äldrenämnden ska framför allt fullgöra 
kommunens uppgifter inom äldreomsorgen för personer över 65 år, medan 
socialnämnden ska fullgöra övriga uppgifter för vilka äldrenämnden inte 
ansvarar.  

Socialnämnden bereds nu möjlighet att yttra sig över förslaget, se bilaga. Det 
planeras att förslaget om organisationsförändringen ska beslutas av 
kommunstyrelsen den 27 mars 2023 för att ärendet därefter ska kunna beslutas 
av kommunfullmäktige den 17 april 2023. Eftersom ärendet måste remitteras till 
socialnämnden innan kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2023, 
behöver kommunstyrelsen besluta om att remittera ärendet redan den 1 
december 2022. På så sätt har socialnämnden möjlighet att besluta om ett 
yttrande på sitt sammanträde den 9 januari 2023 så att yttrandet hinner beaktas 
innan beslut om den nya nämndorganisationen fattas. Det föreslås därför att 
socialnämndens yttrande ska inkomma senast den 18 januari 2023. 

Vidare föreslås en uppdelning mellan socialnämnden och äldrenämnden vad 
gäller budget och nämndmål för socialnämnden i verksamhetsplanen för 2023. 
Socialnämndens taxor och avgifter för 2023 som kommunfullmäktige beslutar 
om i verksamhetsplanen föreslås gälla för båda nämnderna från och med den 1 
juni 2023.Verksamhetsplanen behandlas på kommunfullmäktiges möte den 28 
november 2022.  

Budget, mål och taxor har således inte ännu beslutats för socialnämnden vid 
framtagande av detta tjänsteutlåtande. Som framgår av tidplanen ovan, måste 
beslut om ärendet fattas av kommunstyrelsen senast den 1 december 2022. 
Ärendet har därmed tagits fram och föreslås behandlas under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om budget, mål och taxan för socialnämnden 
den 28 november 2022 enligt föreslagen verksamhetsplan för 2023. Ärendet 
kommer därmed att återkallas om kommunfullmäktige inte beslutar i enlighet 
med detta.  
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Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till vid remittering av 
ärendet till socialnämnden. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Håkan Larsson  Ann-Charlotte Mann  
Ekonomichef   Chef verksamhetsstöd och utveckling 

Bilaga 

- Promemorian Förslag på ny nämndorganisation inom socialtjänstens 
område inklusive tre bilagor. 

  

Expedieras  

Socialnämnden 
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