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Reglemente för socialnämnden
Utöver vad som stadgas i kommunallagen, förvaltningslagen och övriga tillämpliga
författningar samt kommunfullmäktiges styrdokument, skall följande gälla för
socialnämnden.
§1
Socialnämnden består av 13 ledamöter med 7 ersättare. Mandattiden är den som
fastställs av kommunfullmäktige.
§2
Ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i socialnämnden väljs för den tid de blivit valda
som ledamöter.
Vid förfall för både ordförande och vice ordförande leds nämndens
sammanträde av annan ledamot som utses av nämnden vid varje enskilt tillfälle.
§3
Kallelse och föredragningslista till sammanträden med socialnämnden bör utfärdas
skriftligt på ordförandens ansvar och vara ledamot och ersättare tillhanda senast
fyra dagar före sammanträdesdagen.
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del av sammanträde
skall han tillse att ersättare blir inkallad enligt den turordning som kommunfullmäktige har fastställt.
Justering av protokoll från sammanträde med socialnämnden sker, med tillämpning av kommunallagen kap 6 § 30 på det sätt nämnden bestämmer.
Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar samt att få sin mening antecknad till protokollet.
§4
Socialnämnden har att inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer
kommunfullmäktige i övrigt anger
- såsom kommunens socialnämnd ansvara för ärenden enligt socialtjänstlagen,
- ansvara för verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
- utöva ledningen över den kommunala hälso- och sjukvården i enlighet med
hälso- och sjukvårdslagen,
- svara för kommunens uppgifter enligt alkohollagen,
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- svara för kommunens uppgifter ifråga om tillsyn över försäljningsställen
och anmälningsplikt enligt tobakslagen,
- ansvara för kommunens uppgifter gällande kontroll och tillsyn enligt lagen
om handel med receptfria läkemedel,
- ansvara för konsument- och budgetrådgivning.
§5
Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
- dels med den begränsning som för varje särskilt fall kan vara föreskriven i lag
eller fastställd av kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför sig till nämndens förvaltningsområde, och
- dels, istället för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap socialtjänstlagen, teckna borgen
på lån intill ett sammanlagt belopp av 1 milj kr.
§6
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de register som nämnden i sin direkta verksamhet för och förfogar över.
§7
Under socialnämnden skall finnas ett socialutskott som bereder ärenden som gäller
enskilda personer, enligt socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade m fl lagar.
Under socialnämnden skall tillika finnas ett arbetsutskott för beredning av övriga
ärenden inom socialnämndens ansvarsområden.
Båda utskotten har att besluta i ärenden och ärendegrupper i den utsträckning socialnämnden delegerar beslutanderätten.
Utskotten skall bestå av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer.
§8
Socialnämnden kan själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden
inom nämndens verksamhetsområde, samt i förekommande fall träffa förlikningsavtal.
§9
Socialnämnden har att med tillämpning av kommunallagen kap 6 §§ 33-38 besluta om
delegationsordning inom sin verksamhet. Socialnämnden skall därvid iakttaga de regler och
bestämmelser beträffande fördelning av uppgifter och befogenheter som enligt särskilda
beslut gäller inom kommunen samt de ytterligare anvisningar som fastställts eller kan komma
att fastställas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
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§ 10
Under socialnämnden organiseras socialförvaltningen samt de övriga förvaltningsoch verksamhetsenheter som kan komma att underställas nämnden.

§ 11
Socialnämnden skall vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter samarbeta med övriga
kommunala organ och med andra myndigheter, organisationer och enskilda som berörs av nämndens arbete.

§ 12
Socialnämnden skall till fullmäktige två gånger om året, i juni och i december,
redovisa handläggningen av medborgarförslagen som översänts till nämnden, samt redovisa vilka
ärenden som inte avgjorts inom ettårsfristen och en förklaring härtill.
________________

Kommunfullmäktige har fastställt reglementet 1991-11-28 § 162 att gälla fr o m
1992-01-01.
Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar: 1993-06-24 § 102,
1994-03-24 § 49, 1995-05-18 § 73, 1997-12-18 § 146, 1998-11-26 § 119, 2000-05-25 § 73,
2002-12-19 § 135, 2007-10-25 § 186, 2009-03-26 § 23 (dnr 2009-KS0031), 2011-05-24 § 105
(dnr KS 2011-18), 2011-12-20 § 230 (dnr KS 2011-449); 2013-05-28 § 77 (dnr KS 2013-151).
Ändringarna har införts ovan.
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