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Reglemente för socialnämnden
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för kommunstyrelsen och
nämnder och i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta
reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka
innebörden av detta reglemente.

Tillämpliga författningar
2§

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:
- socialtjänstlagen (2001:453),
- lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
- lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
- lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
- hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
- föräldrabalken (1949:381),
- alkohollagen (2010:1622),
- lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
- spellagen (2018:1138),
- lag (1982:636) om anordnande av automatspel,
- hemvärnsförordningen (1997:146),
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar.

Sammansättning
3§

Socialnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som
kommunfullmäktige har beslutat.

Verksamhetsområde
Socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård
4§

Socialnämnden ansvarar för:
a) omsorg av äldre,
b) individ- och familjeomsorg,
c) familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet,
d) hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer och i det egna
hemmet,
e) omsorg av personer med funktionsnedsättning.
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Särskilda uppgifter
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor
5§

Socialnämnden ansvarar för Rådet för pensionärs- och
funktionshinderfrågor.
Arbetsmarknadsenhet
6§

Socialnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsenhet.
Konsument-, budget och skuldrådgivning
7§

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen
inom konsument-, budget och skuldrådgivning.
Socialt andrahandskontrakt
8§

Socialnämnden ansvarar för verksamhet avseende socialt
andrahandskontrakt.
Mottagande av asylsökande m.fl.
9§

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter för ensamkommande
barn.
9a§
Socialnämnden ansvarar för integrationsfrågor inom nämndens
ansvarsområde.
Alkohol, tobak och liknande produkter
10 §

Socialnämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet
avseende alkohol samt tobak och liknande produkter. Socialnämnden
ansvarar inte för tillsyn av rökfria miljöer, dessa ankommer på
samhällsbyggnadsnämnden.
Automatspel och lotteri
11 §

Socialnämnden är remissinstans vad gäller automatspel och fullgör
uppgifter enligt spellagen. Socialnämnden ansvarar inte för
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tillståndsgivning för försäljning av lotter m.m. inom föreningslivet, detta
ankommer på kultur- och fritidsnämnden.
Bidrag till föreningar och organisationer
12 §

Socialnämnden beslutar om bidrag till föreningar och organisationer som
bedriver upplysnings-, stöd- och rådgivningsverksamhet inom nämndens
ansvarsområde.
Yttranden enligt hemvärnsförordningen
12 a §
Socialnämnden ansvarar för att avge yttranden enligt 5 §
hemvärnsförordningen avseende ansökningar om antagning till
hemvärnet.
Socialnämnden ansvarar inte för att utse ledamot i ett hemvärnsråd som
organiseras inom kommunen, detta ankommer på kommunstyrelsen.

Delegering från fullmäktige
13 §

Socialnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:
a) fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter i fall
där de taxor som har antagits av kommunfullmäktige ska justeras vid
förändring i prisbasbelopp och/eller index,
b) fastställa avgifter för familjerådgivning,
c) teckna kommunal borgen i biståndsärenden upp till en summa av ett
och ett halvt prisbasbelopp per år.
14 §

Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur nämnden
fullgör delegering enligt detta reglemente.

Samverkan
15 §

Socialnämnden ska samverka med barn- och utbildningsnämnden
inklusive skolhälsovården.
Socialnämnden ska samverka med kultur- och fritidsnämnden.
Socialnämnden ska samverka med rådet för hälsa och hållbar utveckling.
Socialnämnden ska medverka i kommunens översiktliga fysiska
planering samt miljö- och bostadsförsörjningsfrågor.
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