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§ 1  Socialnämndens verksamhet 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 

Socialnämnd, den kommunala hälso- och sjukvården inom socialtjänsten liksom insatser för 

personer med funktionsnedsättning. 

 
Uppgifter angående familjerådgivning handhas av landstinget enligt avtal. 

 
§ 2  Delegering från Kommunfullmäktige 

Socialnämnden ska dessutom handlägga ärenden och andra uppgifter angående: 

 
- Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade 

- Alkohollagen 

- Tobakslagen 

- Remissinstans för lotteriinspektionen gällande spelautomater 

- Taxor och avgifter inom verksamhetsområdet, så som hemtjänst och hälso- 

och sjukvård 

- Avskrivning av fordringar som uppkommit från taxor inom 

verksamhetsområdet 

- Rättslig tvist inom området 

- Anhängiggörande av fråga inom socialtjänsten hos annan myndighet; samt 

- Övriga frågor där författning anger Socialnämnd som behörig kommunal 

instans med undantag för vad som sägs i §1. 

- Tillsyn och avgifter för receptfria läkemedel (LHR) 

-   Verksamhet för ensamkommande barn 

 
§ 3  Personalfrågor 

Socialnämnden är anställningsmyndighet för nämndens personal, med undantag för 

förvaltningschef som anställs av Kommunstyrelsen. 

 
§ 4  Information 

Socialnämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens 

ansvarsområde. Nämnden ska också samverka med intresseorganisationer och i 

förekommande fall anta reglemente för samverkansformer inom Socialnämndens 

verksamhetsområde. 

 
§ 5  Personregister 

Socialnämnden är ansvarig för de register som nämnden för i sin verksamhet och för de arkiv 

nämnden förfogar över. 

 
§ 6  Ansvar för verksamheten 

Socialnämnden ska inom sitt område 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 bestämmelser i detta reglemente. Socialnämnden ska också se till att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

§ 7  Rapporteringsskyldighet 

 



Socialnämnden ska årsvis, såvida inte annat bestäms, redovisa till fullmäktige hur nämnden 

har fullgjort sitt verksamhetsuppdrag. 

 
§ 8  Sammansättning 

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 
§ 9  Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

detsamma ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 

pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
§ 10  Yttranderätt 

En vid sammanträdet närvarande men icke tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i 

överläggningarna, men har inte rätt att deltaga i besluten eller få sin mening antecknad i 

protokollet. 

 
Personalföreträdare till det antal personalorganet beslutar kan delta i nämndens handläggning 

av ärenden som ej är av myndighetsutövande karaktär. 

 
§ 11  Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 

ska själv kalla sin personlige ersättare. Om detta inte är möjligt ska han snarast anmäla detta till 

Socialnämndens sekreterare eller någon annan anställd på kanslienheten som kallar ersättare 

enligt § 9 ovan. 

 
§ 12  Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan deltaga i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarne ledamoten, ålderspresidenten, 

ordförandens uppgifter. 

 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 

ålderspresident. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid får Socialnämnden besluta om att utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. 

 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
§ 13  Sammanträdena 



Tidpunkt 
Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 
Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I 

undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
Kallelsen och föredragningslista ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare 

senast fyra (4) dagar före sammanträdet. Detsamma gäller efter särskild anmälan annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
De handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska utsändas efter ordning som 

nämnden beslutar. Ledamot eller ersättare är skyldig att förvara sekretesskyddade handlingar 

på ett betryggande sätt samt att själv ansvara för förstörande av sådan handling. 

 
Justering 

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

 
Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligt innan justering sker. 

 
Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

ska ledamoten göra det skriftligt innan protokollet justeras. 

 
Delgivning 

Delgivning sker av  kanslienheten utsedd person. 

 
§ 14  Utskott 

Inom Socialnämnden ska finnas de utskott nämnden finner lämpligt. 

 
Ett utskott ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare och kan väljas för kortare period än 

mandatperioden. Ersättare tjänstgör enligt samma turordning som nämnden. 

Utskotten väljs av nämnden vars ordförande och vice ordförande alltid ska ingå i respektive 

utskott. Vad som ovan sagts om ordföranden i nämnden gäller också i utskott. 

 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. 

 
Ledamot, som är förhindrad att tjänstgöra, kallar själv sin ersättare. 

 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 

 
 
Ordföranden eller socialchefen överlämnar ärenden till utskottet. 



 

§ 15  Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Socialnämnden eller ett utskott ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras 

av socialchefen. 


