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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
Allmänt om socialnämndens verksamhet
1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i det av kommunfullmäktige
antagna allmänna nämndreglementet gäller bestämmelserna i detta reglemente.
2 § Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
3 § Nämnden skall se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att kontrollen inom
nämnden är tillräcklig.
4 § Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
5 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs
om socialnämnd.
Socialnämndens uppgifter
6 § Socialnämnden ska
1. ansvara för förebyggande arbete inom socialtjänsten,
2. utöva ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården,
3. ansvara för beslut och verkställighet av vad gäller insatser enligt LSS, med undantag för 9 §
punkt 7 avseende korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov, där verkställigheten åligger barn- och
utbildningsnämnden.
4. ansvara för mottagning och integration av flyktingar, inklusive ensamkommande barn, om detta
inte ankommer på annan nämnd,
5. ansvara för de uppgifter enligt tobakslagen, alkohollagen, lagen om detaljhandel med vissa
receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som åligger
kommunen. I uppgifterna ingår även tillsyn.
6. ansvara för de uppgifter kommunen har enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag,
7. inom sitt verksamhetsområde ansvara för bland annat:
- information till allmänheten om den egna verksamheten
- arbetet med att reformera regelbeståndet
- arbetet med att effektivisera verksamheten
- utveckling av medborgarinflytandet
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Delegering från Kommunfullmäktige
7 § Nämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande:
1. själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och därvid träffa överenskommelse om betalning av fordran och ingå
förlikning,
2. antaga ackord och sluta annat avtal inom sitt verksamhetsområde,
3. besluta om ändrade ersättningar till familjehem, kontaktpersoner och feriehem,
4. medge nedsättning av eller befrielse från avgift inom äldre- och handikappomsorgen.
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