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Reglemente för Södermöre kommundelsnämnd
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2019.
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder,
gäller för Södermöre kommundelsnämnd följande bestämmelser.
§ 1 Kommundelsnämndens geografiska område
Kommundelsnämndens geografiska område är församlingarna Karlslunda,
Mortorp, Hagby, Arby, Voxtorp, Halltorp samt del av Ljungby församling (statistikområdena 401, 402, 404 och 405).
§ 2 Kommundelnämndens uppgifter
Inom sitt geografiska område ansvarar kommundelsnämnden för
• förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem,
•

skolskjutsverksamheten,

•

bibliotek och fritidsgårdsverksamhet,

•

inom- och utomhusanläggningar för idrott och motion, utom vad gäller
servicenämndens ansvar för förvaltning av dessa,

•

stöd, omsorg och vård till äldre personer,

•

socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och
omsorgsboende oavsett utförare,

•

myndighetsutövning gällande socialtjänstens insatser

•

övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva
och bo självständigt,

•

uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om
vård och omsorg oavsett utförare,
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•

demokrati- och landsbygdsutveckling med undantag av de delar som
kommunstyrelsen ansvarar för,

•

stärka barn och ungdomars inflytande i samhället.

Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att
ansvara för dessa uppgifter.
§ 3 Sammansättning
Kommundelsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare.
§ 4 Övriga bestämmelser
Kommundelsnämnden ska nära samarbeta med utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden och omsorgsnämnden i frågor som dessa nämnder ansvarar för inom kommundelens geografiska område samt i frågor där kommundelsnämnden har ansvaret. I detta samarbete finns resurser på de tre nämnderna som kommundelsnämnden ska få del av.
Södermöre kommundelsnämnd ska tillsammans med utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden och omsorgsnämnden ta fram en skriftlig ansvarsfördelning gällande verksamhet inom kommundelsnämndens geografiska område.
Samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och kommundelsnämnden ska
samråda i gatu- och parkfrågor inom kommundelsnämndens geografiska område.
Servicenämnden och kommundelsnämnden ska samråda i frågor om drift och
underhåll av anläggningar, m.m.

