Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-19

1 (1)

§ 154

Dnr KS/2017:370

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden - revidering till KF
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-27/§148 reglemente för omsorgs- och
socialnämnden. I reglementets 2 §, Verksamhets- och ansvarsområden, ska
nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt ett antal uppräknade lagar.
Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, i
kraft. Samtidigt upphävs tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Med anledning av lagändringen behöver reglementet för omsorgs- och
socialnämnden revideras. Revideringen innebär att 2 § ändras enligt följande:




De två punkterna gällande Tobakslagen och Lag om elektroniska
cigaretter och på fyllningsbehållare, tas bort.
Ny punkt läggs till som lyder ”Lag om tobak och liknande produkter,
avseende tillstånd och tillsyn av handel med tobaksvaror”.
Det reviderade reglementet gäller från och med 2019-07-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 118, 2019-06-03
Revidering av omsorgs- och socialnämndens reglemente, missiv, 2019-05-16
Reglemente för omsorgs- och socialnämnden, antaget av KF 2018-11-27/§148, 201811-27
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringen av omsorgs- och
socialnämndens reglemente och att revideringen gäller från och med
2019-09-01

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:106

Revidering av omsorgs- och socialnämndens
reglemente - Tillstyrkande
Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-27/§148 reglemente för omsorgs- och
socialnämnden. I reglementets 2 §, Verksamhets- och ansvarsområden, ska
nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt ett antal uppräknade lagar.

Sammanfattning

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, i
kraft. Samtidigt upphävs tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Med anledning av lagändringen behöver reglementet för omsorgs- och
socialnämnden revideras. Revideringen innebär att 2 § ändras enligt följande:
-

De två punkterna gällande Tobakslagen och Lag om elektroniska
cigaretter och på fyllningsbehållare, tas bort.
Ny punkt läggs till som lyder ”Lag om tobak och liknande produkter,
avseende tillstånd och tillsyn av handel med tobaksvaror”.
Det reviderade reglementet gäller från och med 2019-07-01.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Revidering av omsorgs- och socialnämndens reglemente,
2019-05-16
Reglemente för omsorgs- och socialnämnden, antaget av KF
2018-11-27/§148, 2018-11-27

Beslutsgång

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden tillstyrker förslaget till revidering av
omsorgs- och socialnämndens reglemente

2.

Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringen av omsorgs- och
socialnämndens reglemente och att revideringen gäller från och med
2019-07-01

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omsorgs- och
socialnämnden
Dokumenttyp: Reglemente
Antaget av: Förslag till kommunfullmäktige
§:
Diarienummer: KS/2017:370/ OSN/2019:106
Ansvarig handläggare: Förvaltningschef

Omsorgs- och
socialnämnden
1 § Inledning
För omsorgs- och socialnämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även huvudreglementet för Mjölby kommun styrelse/nämnder.

2 § Verksamhets- och ansvarsområden
Omsorgs- och socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:
 Socialtjänstlagen, SoL
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 Lagen om vård av unga, LVU
 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA
 Lagen om unga lagöverträdare, LUL
 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
 Namnlagen
 Ärvdabalken, ÄB
 Brottsbalken, BrB
 Lagen om allmän försäkring
 Lagen om allmänna barnbidrag
 Lagen om medling med anledning av brott
 Alkohollagen
 Tobakslagen, avseende tillsyn av handel med tobaksvaror.
 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 Lag om tobak och liknande produkter, avseende tillstånd och tillsyn av
handel med tobaksvaror
Nämnden har även uppgift att avge kommunens yttrande enligt Spellagen
beträffande automatspel, roulettspel, tärningsspel eller kortspel som anordnas i
samband med hotell- eller restaurangverksamhet där det finns
serveringstillstånd samt yttrande enligt lag om anordnande av visst
automatspel. Nämnden skall även avge kommunens yttrande i fråga om
antagande av hemvärnsman.
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Nämnden har också ansvar för kommunens arbetsmarknadsenhet samt
ansvarar för all flyktingmottagning och kommunens integrationsarbete och
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Vidare fullgör nämnden uppgifter inom familjerådgivning och samarbetssamtal
och ska även fullgöra andra uppgifter inom socialtjänsten som inte handhas av
någon annan nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning
ska fullgöras av socialnämnd.

2 § Ledning och styrning

I omsorgs- och socialnämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för
nämndens ansvarsområde att:
utöva ledning av socialtjänsten inom kommunen och därvid planlägga,
utveckla och samordna den verksamhet som angivits i § 1
utfärda råd och anvisningar för socialtjänsten
verka för samarbete mellan omsorgs- och socialförvaltningen och övriga
förvaltningsorgan, myndigheter och organisationer inom kommunen
samt landsting, regioner och statliga myndigheter med verksamhet som
rör socialtjänsten
svara för vård och behandling som lämnas inom socialtjänstens
verksamhet samt tillsyn av verksamhet som drivs av annan huvudman
inom kommunen och utöva tillsyn över privat verksamhet på sådant sätt
som stadgas i lag
medverka i samhällsplaneringen
inom sitt område och för de befolkningsgrupper som nämnden ansvarar










för fullgöra de uppgifter som föreskrivs för verksamhet som angivits i § 1

3 § Ekonomisk förvaltning


Besluta om fördelning av vissa fonder.

4 § Socialutskott

Inom nämnden ska finnas ett socialutskott bestående av nämndens ordförande
som ordförande i utskottet och två ledamöter som utgörs av nämndens 1:e vice
och 2:e vice ordförande samt tre ersättare som väljs av nämnden.
Utskottet beslutar i individärenden på delegation av nämnden. När beslut fattas
i dessa ärenden har de berörda närvarorätt.
För ordföranden, vice ordföranden och ledamoten i utskottet ingår att stå i
beredskap för social jour. Fördelning av beredskapen beslutas av nämnden.
Ersättare har rätt att närvara vid utskottets sammanträden.
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Avgår en utskottsledamot eller en ersättare, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 0142-850 00

E-post: mjolbykommun@mjolby.se

Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Omsorgs- och
socialnämnden
Dokumenttyp: Reglemente
Antaget av: Kommunfullmäktige 2018-11-27
§: 148
Diarienummer: OSN/2018:74
Ansvarig handläggare: Förvaltningschef

Omsorgs- och
socialnämnden
1 § Inledning
För omsorgs- och socialnämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även huvudreglementet för Mjölby kommun styrelse/nämnder.

2 § Verksamhets- och ansvarsområden
Omsorgs- och socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:
 Socialtjänstlagen, SoL
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 Lagen om vård av unga, LVU
 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA
 Lagen om unga lagöverträdare, LUL
 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
 Namnlagen
 Ärvdabalken, ÄB
 Brottsbalken, BrB
 Lagen om allmän försäkring
 Lagen om allmänna barnbidrag
 Lagen om medling med anledning av brott
 Alkohollagen
 Tobakslagen, avseende tillsyn av handel med tobaksvaror.
 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Nämnden har även uppgift att avge kommunens yttrande enligt Spellagen
beträffande automatspel, roulettspel, tärningsspel eller kortspel som anordnas i
samband med hotell- eller restaurangverksamhet där det finns
serveringstillstånd samt yttrande enligt lag om anordnande av visst
automatspel. Nämnden skall även avge kommunens yttrande i fråga om
antagande av hemvärnsman.
Nämnden har också ansvar för kommunens arbetsmarknadsenhet samt
ansvarar för all flyktingmottagning och kommunens integrationsarbete och
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
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Vidare fullgör nämnden uppgifter inom familjerådgivning och samarbetssamtal
och ska även fullgöra andra uppgifter inom socialtjänsten som inte handhas av
någon annan nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning
ska fullgöras av socialnämnd.

2 § Ledning och styrning

I omsorgs- och socialnämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för
nämndens ansvarsområde att:
•
•
•

•

•
•

utöva ledning av socialtjänsten inom kommunen och därvid planlägga,
utveckla och samordna den verksamhet som angivits i § 1
utfärda råd och anvisningar för socialtjänsten
verka för samarbete mellan omsorgs- och socialförvaltningen och övriga
förvaltningsorgan, myndigheter och organisationer inom kommunen samt
landsting, regioner och statliga myndigheter med verksamhet som rör
socialtjänsten
svara för vård och behandling som lämnas inom socialtjänstens verksamhet
samt tillsyn av verksamhet som drivs av annan huvudman inom
kommunen och utöva tillsyn över privat verksamhet på sådant sätt som
stadgas i lag
medverka i samhällsplaneringen
inom sitt område och för de befolkningsgrupper som nämnden ansvarar för
fullgöra de uppgifter som föreskrivs för verksamhet som angivits i § 1

3 § Ekonomisk förvaltning
•

Besluta om fördelning av vissa fonder.

4 § Socialutskott

Inom nämnden ska finnas ett socialutskott bestående av nämndens ordförande
som ordförande i utskottet och två ledamöter som utgörs av nämndens 1:e vice
och 2:e vice ordförande samt tre ersättare som väljs av nämnden.
Utskottet beslutar i individärenden på delegation av nämnden. När beslut fattas
i dessa ärenden har de berörda närvarorätt.
För ordföranden, vice ordföranden och ledamoten i utskottet ingår att stå i
beredskap för social jour. Fördelning av beredskapen beslutas av nämnden.
Ersättare har rätt att närvara vid utskottets sammanträden.
Avgår en utskottsledamot eller en ersättare, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens förvaltning
Telefon: 0142-850 00

E-post: mjolbykommun@mjolby.se

Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

