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Handläggare, telefon

Anna-Lena Eriksson
Sociala omsorgsutskottet,
Komunstyrelsen,
Kommunfullmäktige

Inrättande av individnämnd
Kommunfullmäktige 20180625 § 36 beslutade om en ny politisk organisation för
Överkalix kommun som trädde ikraft efter val till kommunfullmäktige 2018-09-09.
Den nya organisationen består idag av en utskottsmodell; kommunstyrelse med
tillhörande tre utskott allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt
sociala omsorgsutskottet.
Vissa ärenden som berör myndighetsutövning mot enskild kräver att besluten
fattas av en nämnd. Detta då det enligt bl.a. socialtjänstlagen råder
delegeringsförbud av ärenden av sådan karaktär. I dagsläget är sociala
omsorgsutskottet ett utskott och nämnden är kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen i Överkalix kommun består av 11 ledamöter samt 19 ersättare.
Det är av särskild vikt att så få personer som möjligt skall vara inblandade i beslut
som rör myndighetsutövning mot en enskild person. Detta ur sekretessynpunkt
och av hänsyn till den enskildes integritet, därför föreslås kommunfullmäktige
besluta att en individnämnd inrättas med särskilt reglemente avseende
myndighetsutövning mot enskild.
Sociala omsorgsutskottet har ett verksamhets- samt beredningsansvar
för frågor som berör all verksamhet inom socialtjänstens område. Där
beslutsbefogenheten framgår av kommunstyrelsens
delegationsordning samt reglemente. I delegationsordningen finns
idag ärendetyper där utskottet har ett beredningsansvar och
beslutanderätt som berör myndighetsutövning mot enskild. Dessa
delegationer föreslås övergå till en separat delegationsordning för
individnämnden.
Förslaget om inrättande av individnämnd har tagits fram i samråd
med socialchef samt enhetschef för Individ och familjeomsorgen.
Förslaget för kommunfullmäktige att besluta är att sociala
omsorgsutskottet har ansvar för verksamheten men besluten när det
gäller myndighetsutövning mot enskild ligger hos individnämnden.
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Kommunkansliet föreslår kommunfullmäktige besluta.
-

-

Inrätta en individnämnd i den politiska organisationen i Överkalix kommun
som ska gälla från och med 2022-01-01.
Att sociala omsorgsutskottet har budget samt
verksamhetsansvar för hela verksamheten men besluten
avseende myndighetsutövning mot enskild åligger
individnämnden att besluta om, vilket är reglerat i ett särskilt
reglemente för individnämnden
Ledamöter samt ersättare i individnämnden är tillika ledamöter i sociala
omsorgsutskottet för mandatperioden 2018-2022

Ledamöter:
(s) Cenneth Pettersson
(s) Maria Edfast
(c) Stefan Granlund
(s) Carina Tornberg
(v) Anneli Nilsson
Ersättare:
(s) Otto Larsson
(s) Tea Pahikka Aho
(c) Sarah Karlsson
(s) Caroline Sjödin
(v) Daniel Henriksson
Ordförande:
(s) Cenneth Pettersson
Vice ordförande:
(s) Carina Tornberg

-

Nybyn Bergvägen 14
Rävstigen 9
Ruonavägen 63
Kangis 31
Ängsvägen 12

956 92 Överkalix
956 31 Överkalix
956 93 Överkalix
956 91 Överkalix
956 31 Överkalix

Blåbärsvägen 4
Storbäcken 77
Hultet 74
Västra Rödupp 71
Nybyn Byavägen 12

956 32 Överkalix
956 92 Överkalix
956 93 Överkalix
956 92 Överkalix
956 92 Överkalix

Nybyn Bergvägen 14

956 92 Överkalix

Kangis 31

956 91 Överkalix

Inidividnämnden sammanträder i anslutning till sammanträdet för sociala
omsorgsutskottet för år 2022
Anta nytt reglemente för individnämnden att gällafr.o.m 2022-01-01
Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gäll fr.o.m 2022-01-01
Anta delegationsordning för individnämnden att gälla fr.o.m 2022-01-01
Delegera till individnämnden att fatta beslut om delegationsordningen för
individnämnden

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta om
-

Anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla fr.om
2022-01-01
Uppdra till Jenny Liljebäck, socialchef, samt Anna-Greta Brodin,
kommundirektör, att förhandla om ny organisation med arbetstagarpart

