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SOCIALNÄMNDEN 
2023-01-09 

Svar på remiss: Ärende om nya nämnder inom 
socialtjänstens område 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat den 8 december 
2022 till kommunstyrelsen som sitt yttrande gällande inrättande av en ny 
nämndorganisation inom socialtjänstens område.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen föreslog den 1 december 2022, § 192, att det ska inrättas en ny 
nämndorganisation inom socialtjänstens område från och med den 1 juni 2023. 
Enligt förslaget ska socialnämndens uppgifter delas mellan en äldrenämnd och en 
socialnämnd. Det föreslås även att budget och nämndmål för socialnämnden i 
verksamhetsplanen för 2023 ska delas mellan socialnämnden och äldrenämnden. 
Kommunstyrelsen har beslutat att inhämta synpunkter från socialnämnden 
gällande förslag till inrättande av en ny nämndorganisation. Synpunkterna ska 
vara kommunstyrelsen till handa senast den 18 januari 2023.  

Ärendet 

På uppdrag av den politiska ledningen föreslår kommunstyrelsen att det ska 
inrättas en ny nämndorganisation inom socialtjänstens område från och med den 
1 juni 2023. Enligt förslaget ska socialnämndens uppgifter delas mellan; 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. Undantaget från äldrenämndens ansvar enligt socialtjänstlag 
(2001:453), SoL, är insatser för äldre personer med funktionsnedsättning som 
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före 66 års ålder1 fortlöpande fått insatser enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, på grund av utvecklingsstörning, autism 
eller autismliknande tillstånd (1 § 1 p. LSS) och som därutöver har behov av 
insatser enligt SoL.  

Vidare föreslås att budget och nämndmål för socialnämnden i verksamhetsplanen 
för 2023 ska delas mellan socialnämnden och äldrenämnden. Förslaget till 
uppdelning följer föreslagen ansvarsfördelning, så att budget flyttas över till 
äldrenämnden för den verksamhet som riktar sig till personer över 65 år. 
Undantag är budget för verksamhet enligt LSS som föreslås ligga under 
socialnämnden oavsett ålder. Socialnämndens taxor och avgifter för 2023 enligt 
verksamhetsplanen som kommunfullmäktige beslutat om den 28 november 
2022, § 170, föreslås gälla för båda nämnderna från och med den 1 juni 2023. I 
samband med att den nya socialnämnden inrättas ska uppdraget för samtliga 
ledamöter och ersättare i den nuvarande socialnämnden återkallas. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2022, § 192, att inhämta synpunkter 
från socialnämnden avseende förslag till inrättande av en ny nämndorganisation 
på socialtjänstens område. Synpunkterna ska inlämnas till kommunstyrelsen 
senast den 18 januari 2023. 

Yttrande 

Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget om en ändring av 
nämndorganisationen på socialtjänstens område. Nämnden har inga synpunkter 
på det förslag som remitterats av kommunstyrelsen.  

Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till i samband med 
remissförfarandet.  

 

 
1 Enligt 9 b § LSS kan den som fyllt 65 år få personlig assistans endast om insatserna ha beviljats 
eller ansökan har gjorts dessförinnan. De nuvarande åldersgränserna i LSS ska dock höjas från 65 
till 66 år den 1 januari 2023, se prop. 2021/22:181. 
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Claes Lagergren 
Socialchef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 1 december 2022, § 192 

2. Tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen, Remiss av ärende om nya 
nämnder inom socialtjänstens område, daterad den 31 oktober 2022 

3. Promemoria, Förslag på ny nämndorganisation inom socialtjänstens 
område 

4. Reglemente för socialnämnden 

5. Reglemente för äldrenämnden 

6. Mål, budget och taxor för socialnämnden och äldrenämnden, daterad den 
26 oktober 2022 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 


	Svar på remiss: Ärende om nya nämnder inom socialtjänstens område
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Yttrande
	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras


