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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Arne Linder

2019-01-02

Dnr SON 2019-27

Social- och omsorgsnämnden

Social- och omsorgsnämndens arbetsformer
Förslag till beslut
1. Social- och omsorgsnämndens ordförande och nämndens vice ordförande
ska utgöra nämndens presidium
2. Arbetsfördelningen mellan socialnämnd och utskott ska vara i enlighet med
förvaltningens förslag.
3. Till ordförande, ledamöter och ersättare i de tre utskotten utses
vad gäller Utskott 1
Annika Krutzén (M), ordförande, Lotta Bäckman (S), vice ordförande,
Josefin Leone (M), ledamot, Solveig Danielsson (KD), Anki Åkerbjörk (L),
ledamot, Mikael Scheibel Sahlin (S) ledamot, Birgitta Rydhagen (MP)
ledamot, Anna Bergdahl (M), ersättare, Richard Kullberg (C), ersättare,
Süreyya Kurdi (S), ersättare, Simon Tibell (S), ersättare.
vad gäller Utskott 2
Thomas Bystedt (L), ordförande, Birgitta Wallberg (S), vice ordförande,
Lena Dahlberg (M), ledamot, Isac Riddarsparre (C), ledamot, Anders
Sydbom (M) ledamot, Per Wretman (S), ledamot, Christer Johansson (SD)
ledamot, Monia Bragvad (L), ersättare, Birgitta Waern (KD), ersättare,
Jessica Lindström (S), ersättare, Jane Eriksson (SD) ersättare.
vad gäller LVM-utskott
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Annika Krutzén (ordförande), Ann-Charlott Bäckman (vice ordförande),
Thomas Bystedt (L) (ledamot) och Mikael Scheibel Sahlin (S), ersättare).
4. Social- och omsorgsnämndens ordförande och vice ordföranden i socialnämnden, samt två särskilt förordnade ledamöter, ska fatta besluta i
enlighet med kompletterande beslutanderätt i ärenden enligt lag (1990:52)
med sär-skilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
5. Till förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt utses Thomas
Bystedt (L) (ledamot) och Mikael Scheibel Sahlin (S).
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Ärende
Från och med den 1 januari 2019 tillträder en ny nämnd, social- och
omsorgsnämnden. Nämnden ersätter tidigare socialnämnd och omsorgsnämnd.
Nämnden ska besluta om formerna för sitt arbete och förrätta nödvändiga val.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, social och omsorgsnämndens arbetsformer.docx
Bilaga, arbetsformer
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Bakgrund
Från och med 1 januari 2019 tillträder en ny nämnd, Social- och
omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Nämnden ersätter tidigare
socialnämnd och omsorgsnämnd. Nämnden ska besluta om formerna för sitt
arbete och i det sammanhanget förrätta nödvändiga val.
Enligt 6 kap. 21 § kommunallagen utgörs nämndens presidium av ordförande
och av vice ordförande i nämnden. Till ordförande och till vice ordförande i
social- och omsorgsnämnden har kommunfullmäktige valt Annika Krutzén och
Ann-Charlott Bäckman. Presidiets sammanträden utgörs delvis av schemalagda
möten vid två till-fällen per månad enligt nämndes årliga sammanträdesplan.
Socialnämnden har under föregående mandatperioder i huvudsak, i de fall det
är möjligt, delegerat beslutanderätten, vad gäller beslut som rör enskildas
personliga förhållanden i form av stöd- och hjälpinsatser och vård, till
nämndens utskott (och till förvaltningens tjänstemän). Det gäller då insatser
och åtgärder enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
Nämndens utskott har varit tre, där fördelning av ärenden mellan utskottet
harmoniserats med förvaltningens organisatoriska utformning. Ett av utskotten
har enbart hanterat frågor i anslutning till LVM. Se bilaga 1.
Under mandatperioden har antalet ärenden mellan nämndens Utskott 1 och
Utskott 2 visat sig vara i huvudsak jämt fördelade, varför den uppdelningen
föreslås gälla även i fortsättningen.
Enligt bestämmelserna i LVU och LVM finns möjlighet till s.k.
kompletterande beslutanderätt (i dagligt tal ”ordförandebeslut”). En sådan
beslutanderätt innehas av ordföranden i nämnden och kan ges till särskild
förordnad ledamot i nämnden. Syftet är att fatta beslut i nämndens ställe i
sådana fall som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas.
Typiska ärenden är omedelbara omhändertaganden och placering av barn och
ungdomar, samt omedelbara omhändertagande av vuxna missbrukare. Under
föregående mandatperioder har det ansetts lämpligt att den kompletterande
beslutanderätten innehas av socialnämndens ordförande och vice ordföranden i
socialnämnden, samt två särskilt förordnad ledamöter. Alles fyra personer.
Dessa har tjänstgjort i tvåveckorsperioder efter ett för året uppgjort schema.
Bedömning
Den tidigare ordningen kan lämpligen bestå med hänvisning till att den är väl
inarbetad och visat sig fungera på ett bra sätt.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

