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Reglemente för socialnämnden
KS-129/2012
Detta reglemente trädde i kraft den 1 januari 2003.
Reglementet är ändrat av kommunfullmäktige den 19 december 2005 (§ 234), den
15 december 2008 (§ 219), den 21 juni 2010 (§ 95), den 20 december 2010 (§
166), den 2 maj 2011 (§ 48), den 18 juni 2012 (§ 102) och den 28 november 2016
(§ 240).

Om reglementet
Reglementet beskriver socialnämndens ansvar och vad som gäller för nämnden
utöver kommunens allmänna nämndreglemente.
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Reglemente för socialnämnden
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2003.
Reglementet är ändrat av kommunfullmäktige den 19 december 2005 (§ 234), den
15 december 2008 (§ 219), den 21 juni 2010 (§ 95), den 20 december 2010 (§
166), den 2 maj 2011 (§ 48), den 18 juni 2012 (§ 102) och den 28 november 2016
(§ 240).
Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för socialnämnden
följande bestämmelser.
1§
Socialnämnden har till uppgift att inom kommunen svara för
− Individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen (exklusive
försörjningsstöd till familjer och enskilda), lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), och annan särskild lagstiftning.
− Familjerättsfrågor.
− Skydd för minderåriga enligt särskilda regler i socialtjänstlagen.
− Mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
− Organisering av kommunens bostadssamordning.
− Yttranden enligt särskild lagstiftning t ex till åklagare, i körkortsärenden
och rörande allmänna ordningen samt beslut om tillstånd för automatspel.
− Kommunalt bostadstillägg för handikappade.
− Familjerådgivning.

2§
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning,
ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. Detta gäller även när vården
av en kommunal angelägenhet med stöd av 35 § allmänna nämndreglementet har
lämnats över till någon annan.
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