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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Mikael Borin, Sarah Brodd

2019-05-22

Dnr KS 2017-458

Kommunstyrelsen

Linköpings kommuns reglemente, revidering
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till revidering av Linköpings kommuns reglemente fastställs.
Ärende
Linköpings kommuns reglemente antogs av kommunfullmäktige den 27 mars
2018 (§ 77). Reglementet reviderades senast av kommunfullmäktige den
22 januari 2019 (§ 17).
Reglementet föreslås revideras genom att arbetsmarknadsnämnden inte ingår i
”Sektor – Utbildning, arbetsmarknad och integration” och att sektorn därvid
byter namn till ”Sektor – Utbildning, kultur och fritid”.
Vidare föreslås att barn- och ungdomsnämnden inte längre, på uppdrag av
social- och omsorgsnämnden, ska, utföra insatser enligt lagen om stöd och service
till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Social- och
omsorgsnämnden ska istället utföra insatserna inom ramen för sitt uppdrag att
svara för myndighetsutövning och verkställande enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Ändringar är markerade i bilagt förslag.

__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Linköpings kommuns reglemente, revidering, 2019-05-22
Bilaga - Förslag till reviderat reglemente 2019-05-22
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Bakgrund
Nytt reglemente för Linköpings kommun från och med 2019 antogs av
kommunfullmäktige den 27 mars 2018 (§ 77). Reglementet reviderades senast
av kommunfullmäktige den 22 januari 2019 (§ 17).
Reglementet föreslås revideras genom att arbetsmarknadsnämnden inte ingår i
”Sektor – Utbildning, arbetsmarknad och integration” och att sektorn därvid
byter namn till ”Sektor – Utbildning, kultur och fritid”.
Motivet till förändringen är att arbetsmarknadsnämndens uppdrag från
fullmäktige innebär att nämnden har en lika stark koppling mot sektor ”
Välfärd och socialpolitik” (Social- och omsorgsnämnden) som mot sektor
”Utbildning, arbetsmarknad och integration”. I nämndens uppdrag ingår också
att ” inom ramen för anslagna medel – leda och samordna de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun”. Om det
föreligger ytterligare behov av samordning så faller detta ansvar i enlighet med
reglementet på Kommunstyrelsen. Bedömningen är därför att det är mest
ändamålsenligt att arbetsmarknadsnämnden inte är organiserad inom någon
sektor.
Vidare föreslås att barn- och ungdomsnämnden inte längre, på uppdrag av
social- och omsorgsnämnden, ska, utföra insatser enligt lagen om stöd och service
till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Social- och
omsorgsnämnden ska istället utföra insatserna inom ramen för sitt uppdrag.
Förändringen motiveras av att allt ansvar för myndighetsutövning och
verkställande enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade bör samlas
på en nämnd. Social- och omsorgsnämnden beslutar hur verkställandet ska ske, till
exempel genom att ge Leanlink verksamhetsuppdrag eller genom att upphandla.

Ekonomiska konsekvenser
Revideringen av reglementet bedöms inte medföra några ekonomiska
konsekvenser för kommunen.
Kommunala mål
Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta ett eller flera reglementen som styr
nämndernas arbete.
En god nämndstruktur och ett effektivt styr- och ledningssystem är också en
grund för att kommunen ska uppfylla de kommunala mål som
kommunfullmäktige har eller kommer att besluta om.
Jämställdhet
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån ett
jämställdhetsperspektiv
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder

