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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMND 
KF § 33/07 
 
Övergripande uppgifter 
§ 1 
Nämnden ansvarar för omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser 
inom  individ- och familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen inom de särskilda boendeformerna samt lagen om särskilt stöd 
till vissa funktionshindrade. 
I uppgiften ingår att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag 
och fastställda normer ansvara för 
- vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende 
- insatser för funktionshindrade och hjälpmedel 
- familjehemsvård inom barn- och ungdomsvård och missbruksvård 
- stöd- och kontaktfamiljer inom barn- och ungdomsvård och missbruksvård  
- familjerådgivning 
- budgetrådgivning och skuldsaneringsärenden 
- konsumentrådgivning 
- ärenden enligt alkohollagen 
- drog- och brottsförebyggande verksamhet 
- folkhälsofrågor inom eget verksamhetsområde 
- fördelning av bidrag och stipendier till föreningar, organisationer och en-

skilda inom eget verksamhetsområde 
Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) som tex. försörjningsstöd, barnavård, 
familjerätt, missbruksvård, hemtjänst, hemvårdsbidrag,  trygghetslarm, matdis-
tribution, dagverksamhet,ledsagarservice och särskilt boende 
Bistånd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) som 
tex. personlig assistansledsagarservice, kontaktperson/kontakfamilj avlösar-
service i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolung-
dom över 12 år, bostad med särskild service för vuxna  
Folkhälsofrågor inom eget verksamhetsområde 
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Övriga uppgifter 
§ 2 
Nämnden ansvarar för all förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhets-
område utom fastighetsförvaltning.  
§ 3 
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin 
verksamhet  och förfogar över. 
§ 4 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som 
hör till nämndens verksamhetsområde. 
§ 5 
I nämndens uppgift ingår att anställa personal inom de egna verksamhetsom-
rådena med undantag av den personal som är anställd av kommunstyrelsen. 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 6 
Nämnden får besluta i följande grupper av ärenden 
förvaltningens organisation inom budget och de mål och riktlinjer som fullmäk-
tige bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten 
besluta om mindre avvikelser i de taxor och avgifter som fullmäktige fastställt 
inom nämndens ansvarsområde om särskilda omständigheter motiverar det i 
det enskilda fallet  
- avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens ansvarsområde (med 

hänsyn tagen till begränsning enligt lag eller fastställd av fullmäktige) 
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kom-

munens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelser om betal-
ning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

- tillståndsgivning och uppföljning enligt lagen om anordnande av automat-
spel. 

Nämnden ska anmäla delegeringsbesluten vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Ansvar för verksamheten 
§ 7 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlin-
jer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter i lag eller förordning som gäller 
för verksamheten samt bestämmelser i detta reglemente. 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten ut-
vecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året.  
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Övrigt 
§ 8 
Nämnden ska hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos  
andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade. 
Nämnden får inhämta upplysningar från kommunstyrelsen, övriga nämnder,  
beredningar och anställda i kommunen, när det behövs för nämndens verk-
samhet. 
Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens 
tjänster. 
 
NÄMNDENS SAMMANSÄTTNING 
§ 9 
Nämnden består av nio ledamöter och ersättare 
 
ARBETSFORMER 
§ 10 
Se särskilt reglemente 
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