
 
 
 

Författningssamling 
 

Dokumenttyp 
Reglemente 
 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
2018-12-13 

§ 
177 

Dokumentansvarig 
Handläggare för parlamentariska nämnden 
 

Gäller för 
Nässjö kommun 
 

Senast reviderad 
2020-04-23, § 84 

 
 

 
 

 

Reglemente för socialnämnden  
  

Sammansättning   
1 §   
Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Av nämndens ledamöter ska 
fullmäktige utse en ordförande och två vice ordförande.  
  
  
Övergripande verksamhetsområde   
2 §   
Socialnämndens verksamhetsområde är de uppgifter som ankommer på kommunen avseende 
omsorgen om äldre och funktionshindrade, omsorgen om utsatta individer, familjer och 
grupper, den kommunala hälso- och sjukvården samt handläggning och tillsyn avseende alkohol, 
tobak, receptfria läkemedel och vissa automatspel.  Verksamhetens syfte är att öka den enskildes 
möjligheter att ta del av samhällets gemenskap, förebygga uppkomsten av sociala svårigheter och 
begränsa eller avhjälpa enskildas och gruppers behov av stöd och hjälp.  Verksamheten ska 
bygga på den enskildes ansvar för såväl sin egen såväl som sina medmänniskors sociala situation 
samt den enskildes rätt att själv bestämma över sin situation.  
  
3 §   
Socialnämnden har till uppgift att svara för planering och administration inom av 
kommunfullmäktige angivna riktlinjer.  
  
4 §   
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.  
  
  
  



Specifika uppgifter   
5 §   
Socialnämnden ska fullgöra de skyldigheter kommunen har vad gäller handläggning, vård och 
stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) avseende följande grupper av personer:   
• äldre,   
• fysiskt funktionshindrade,   
• psykiskt funktionshindrade,   
• barn, unga och familjer,   
• missbrukare.   
  
Kommunens ansvar, med stöd av samma lag, att tillförsäkra människor i allmänhet en skälig 
levnadsnivå vad avser ekonomi och levnadsbetingelser i övrigt, ligger hos socialnämnden.  
Socialnämnden svarar för de speciella rättigheter som funktionshindrade personer har avseende 
insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och annan 
tillämplig lagstiftning.  Tillsammans med övriga kommunala och andra samhälleliga organ 
medverkar nämnden till bostadsförsörjningen med särskilda boendeformer i överensstämmelse 
med ovan nämnda lagar.  Nämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.  
  
6 §   
Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) (HSL).  
  
7 §   
Nämnden ska av omtanke om människors livsvillkor bedriva myndighetsutövning mot 
missbrukare i överensstämmelse med lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM). För av säkra god hälsa och livsvillkor för barn- och unga svarar nämnden även för 
myndighetsutövning med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU).  
  
8 §   
Nämnden svarar i samverkan med samhällsplaneringsnämnden för tillsyn och beslut vad gäller 
servering av alkohol med stöd av alkohollagen (2010:1622) (AL).   
  
Nämndens ansvarar också för tillsyn och beslut enligt lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088). Tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap, 2 § åligger samhällsplaneringsnämnden.  
  
Kommunens ansvar vad gäller tillsyn och beslut enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel ligger hos socialnämnden.  
  
§ 9   
Socialnämnden har ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar enligt 3 
kap. 7 § Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt bland barn och unga.  
  
10 §   
Nämnden har till uppgift att bedriva förebyggande, uppsökande och upplysande verksamhet 
inom nämnda ansvarsområden. Den kommunala familjerådgivningen är en del av 
socialnämndens verksamhet.  Nämnden har ansvar för att till överförmyndarnämnden anmäla 
behov av god man eller förvaltare.  
  
11 §   
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen i enlighet med 
begravningslagen (1990:1144), hemvärnsförordningen (1997:146) och lagen (1964:167) med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).   
Kommunens uppgifter att lämna yttranden med anledning av följande författningar vilar på 
socialnämnden:   
• lotterilagen (1994:1000),   



• lagen (1982:636) om anordnade av visst automatspel,   
• körkortsförordningen (1998:980),   
• passförordningen (1979:664).   
  
12 §   
Under socialnämnden finns två rådgivande organ, Rådet för funktionshinderfrågor och 
Kommunala pensionärsrådet, vilka administreras av nämnden  
  
 
13 §  
Det åligger även socialnämnden att bl.a: 
 
1.  för kommunfullmäktige framlägga nödvändiga förslag till taxor, 
  
2.  besluta om mål och riktlinjer för socialförvaltningen i enlighet med gällande 

speciallagstiftning,  
 
3.  låta föra register och lämna statistiska uppgifter över ansvarsområden i enlighet med 

gällande författningsbestämmelser,  
 
4.  vara personuppgiftsansvarig och utse dataskyddsombud,  
 
5.  ansvara för nämndens arkiv,  
 
6.  verka för en rationell och effektiv samordning med annan berörd kommunal och icke 

kommunal verksamhet,  
 
7.  till kommunfullmäktige, huvudsakligen inom budgetprocessen, redovisa förslag till 

verksamhet samt till utbyggnad och förnyelse av anläggningar,  
 
8.  med uppmärksamhet följa samtliga de frågor, som faller inom dess verksamhetsområde, 

varvid nämnden har rätt, i den mån nämndens verksamhetsområde berörs, avge förslag och 
yttranden i ärenden rörande kommunens planläggning,  

 
9.  verka för en kontinuerlig utveckling av skydds- och säkerhetsfrågorna inom nämndens 

verksamhetsområde, 
 
10.  I övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige lämnar till socialnämnden. 

Uppdragens status ska redovisas för nämnden i mars och september. De skriftliga 
rapporterna ska överlämnas till kommunfullmäktige som en inkommen handling till 
sammanträdena i april och oktober. 

 
11.  Inom nämndens verksamhetsområde verka för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
 
14 §   
Tekniska servicenämnden är kommunens samordnande och verkställande organ gällande såväl 
interna som externa hyresavtal med uppgift att bland annat förhandla avtal, skriva kontrakt och 
bevaka avtal. Tekniska servicenämnden är hyrestagare. Socialnämnden tecknar därefter 
hyreskontrakt med tekniska servicenämnden. Uthyrning som sker i tredje hand ansvarar 
socialnämnden för.   
  
  
  



Personalfrågor   
15 §   
Kommunstyrelsen är anställnings-myndighet för hela kommunen. Rätten att fatta beslut i 
personalfrågor avseende anställning och entledigande samt lönesättning för nyanställd personal 
inom förvaltningen har delegerats av kommunstyrelsen till berörda chefer. Besluten ska anmälas 
till kommunstyrelsen men motsvarande information ska även lämnas till nämnden.  Nämnden 
ansvarar för styrning och bemanning, personaltäthet och personalbudget samt arbetsmiljö.  
  
16 §  
 Socialnämnden har, med iakttagande av för kommunen fastställda regler för upphandling, rätt 
att köpa eller beställa varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag.  
  
  
Socialnämndens utskott   
17 §   
Inom socialnämnden ska finnas två utskott, ett arbetsutskott och ett individutskott.  
  
18 §   
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottet bereder och 
handlägger alla ärenden inom nämndens allmänna verksamhetsområden och budget.  
Nämndens ordförande ska vara ordförande i arbetsutskottet.  Ersättare får närvara vid 
arbetsutskottens sammanträden även om ersättaren inte tjänstgör.  Ersättare ska kallas in till 
tjänstgöring i den ordning som kommunfullmäktige bestämt vid valet.    
  
19 §   
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  Individutskottet handlägger och 
beslutar i individärenden som delegerats till utskottet av nämnden eller som utskottet ska besluta 
i enligt lag.  Nämndens förste vice ordförande ska vara utskottets ordförande. Ersättare i 
individutskottet får närvara endast om ersättaren kallats att tjänstgöra.  
  
20 §  Ledamöter och ersättare i utskotten utses av socialnämnden bland nämndens ledamöter 
och ersättare för den tid de invalts i nämnden.  Avgår ledamot eller ersättare i utskott, som inte 
utsetts vid proportionellt val, ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av 
tjänstgöringstiden.  Utskotten sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar. 
Sammanträde ska också hållas om ordföranden anser att det behövs. För arbetsutskottet gäller 
också att sammanträde ska hållas om minst två av utskottets ledamöter begär det.  Utskotten får 
besluta i ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.  
  
  
Ansvar och rapporteringsskyldighet   
21 §   
Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente.  Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  Nämnden ska 
ta fram budget för socialförvaltningen.  
  
  
Samråd   
22 §   
Socialnämnden ska samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med 
enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde.  Nämnden bör särskilt 
sträva efter samarbete med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
överförmyndarnämnden och övriga berörda organ för att i möjligaste mån samordna 
nämndernas verksamhet i frågor av gemensamt intresse.  
  



  
Gemensamt reglemente om arbetsformer m.m.   
23 §   
I övrigt gäller det gemensamma reglementet om arbetsformer m.m. för nämnderna. Dessa gäller 
i tillämpliga delar även nämndens utskott.  
 
---- 


