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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN  
 

 

NÄMNDENS UPPGIFTER  
 

Ansvarsområde 

1 § 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen, och vad 

som i annan lag sägs om socialnämnd, med undantag av ekonomiskt bistånd. Socialnämnden 

ansvarar för bistånd i samband med behandling- och placering. 

 

Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. Detta innefattar även från 

landstinget överlåten skyldighet att erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i 

hemmet. 

 

Nämnden ansvarar för kommunens mottagning av ensamkommande flyktingbarn. 

  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshind-

rade (LSS). 

 

Nämnden ansvarar för kommunens insatser inom psykiatri, som regleras i socialtjänstlagen, 

hälso- och sjukvårdslagen, LSS och lag om betalningsansvar. 

 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om familjerådgivning. 

 

Nämnden ansvarar för kommunens deltagande i gemensam nämnd för familjerätt med Älmhults 

och Ljungby kommuner. Gemensamma nämnden ansvarar för vad som åvilar kommunens so-

cialnämnd inom det familjerättsliga området med undantag av faderskapsutredningar och be-

kräftelse enligt S-protokoll. 

 

 Nämnden ansvarar för ärenden, enligt nedanstående inom det familjerättsliga området. 

- Faderskapsutredningar och bekräftelse enligt S-protokoll 

- Ansökan hos tingsrätten om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken 

- Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 §   

  Föräldrabalken och 10 § om god man för ensamkommande barn. 

 

Ärenden enligt alkohollagen inom miljö- och byggnadsnämndens egen verksamhet, beslutas av 

socialnämnden. 

 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

 

Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 

 



 
 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämn-

dens verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

 

Nämnden för själv eller genom ombud kommunens talan i mål eller ärenden som rör nämndens 

verksamheter enligt detta reglemente, lag eller annan författning. 

 

Nämnden ansvarar för föreningsstöd till föreningar verksamma inom nämndens ansvarsom-

råde.  

 

Nämnden ansvarar för kommunens kostverksamhet.  

 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

2 § 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kom-

munfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestäm-

melser i detta reglemente. 

 

Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön i  

enlighet med av kommunfullmäktige meddelade riktlinjer. 

 

Nämnden äger rätten att besluta om förvaltningsorganisationen inom ramen för nämndens upp-

drag, som det beskrivs i detta reglemente, samt inom de ekonomiska ramar nämnden tilldelas. 

 

Nämnden ska hålla allmänheten informerad om sin verksamhet så att berörda och intresserade 

kommuninnevånare kan nyttja nämndens tjänster och ges möjlighet till inflytande på nämndens 

verksamheter. 

 

Uppdrag och verksamhet 

3 § 

Varje nämnd ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller 

annan författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 

eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fast-

ställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

 

Information och samråd 

4 § 

Nämnd/styrelse ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det un-

derlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift 

för vilken sekretess råder. Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 

styrelsens eller annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organi-

sationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

 

Nämndens talan 

5 § 



 
 

Nämnden för själv eller genom ombud kommunens talan i mål eller ärenden som rör nämndens 

verksamheter enligt detta reglemente, lag eller annan författning. 

 
NÄMNDENS ARBETSFORMER 

 

Sammansättning 

6 § 

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

7 § 

Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är be-

redda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs 

 

Tidpunkt för sammanträden 

8 § 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 

göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 

önskas få behandlade på det extra sammanträdet.  

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 

snarast underrättas om beslutet. 

 
Kallelse 

9 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 

lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

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

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-

vald som får närvara vid sammanträdet senast fyra 4 dagar före sammanträdes-dagen. Kallelse 

och övriga handlingar skickas elektroniskt till ledamöter och ersättare.  



 
 

 

Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

Offentliga sammanträden 

10 § 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 

 

Sammanträde på distans 

11 § 

Enligt 6 kap. 24 § första stycket i kommunallagen skall det i styrelsens/nämndens reglemente 

anges i vilken utsträckning ledamöter får delta i styrelsens/nämndens sammanträden på distans. 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 

ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är anpassad så att obehöriga inte ska 

kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast en dag i förväg anmäla detta till styrel-

sens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Om de tekniska för-

utsättningarna för att delta i sammanträdet avbryts för en distansdeltagande ledamot, avgör ord-

föranden när en ersättare ska inträda. För den ledamot som deltar i ett sammanträde på distans 

ska den tekniska förbindelse som därvid upprättas tillgodose lagstiftningens vid varje tillfälle 

gällande krav på säkerhet vad avser skydd för sekretessbelagda och/eller integritetskänsliga 

uppgifter. Om kraven på säkerhet inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet 

på distans. 

 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i sty-

relsen/ nämnden. 

Närvarorätt 

12 § 

Kommunalrådet har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggning-

arna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 

någon enskild.  

 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald, som inte är ledamot eller ersättare i nämnden, 

att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kom-

munen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 

kallats delta i överläggningarna. Nämndens chefstjänsteman har rätt att närvara vid nämndens 

sammanträden. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har i medicinska ärenden rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden. 

 

Nämnden får även bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 



 
 

 

Presidium 

13 §  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

14 § 

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

ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrät-

tats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera 

ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

 

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

en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

15 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 

står i tur att tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen. 

Ersättarnas tjänstgöring 

16 § 

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

manträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under 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 bestämda ordningen. 

 

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

styrkebalansen mellan partierna/partigrupperna därigenom påverkas får dock en ersättare som 

inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer från en 

annan partigrupp. Med partigrupp avses vad kommunfullmäktige angett i sitt beslut om regler 

för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder. 

 

Ersättare som är närvarande, men inte tjänstgörande, vid nämndens sammanträde, har rätt att 

yttra sig men inte att få sin mening antecknad till protokollet. 

 

17 § 

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

åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 



 
 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan par-

tierna. 

 

Yrkanden 

18 § 

När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkan-

den som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 

eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det. Om ordföranden 

anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 

19 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 

till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha 

deltagit i beslutet, om styrelsen fattar det med acklamation. 

 

 

Justering av protokoll 

20 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska re-

dovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Reservation                                                   

21 § 

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

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 

för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Delgivning 

22 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, chefstjänstemannen eller annan anställd som 

nämnden bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

23 § 

Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av socialnämnden och som är av större vikt 

eller principiell betydelse ska undertecknas av ordföranden. Om ordföranden inte har möjlig-

het att skriva under avtal får vice ordföranden eller andre 

vice ordföranden göra det istället. 

 

Avtal och handlingar av större vikt eller principiell betydelse ska kontrasigneras av 

förvaltningschefen eller av anställd som socialnämnden bestämmer. 

 



 
 

Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upp-

rättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet. Övriga avtal och handlingar 

undertecknas av förvaltnings-chefen eller av den som nämnden bestämmer. 

Utskott 

24 § 

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutar i ärenden som socialnämn-

den delegerat till arbetsutskottet och bereder allmänna ärenden till nämnden.  

 

Arbetsutskottet består av fem  ledamöter och fem  ersättare. 

 

Nämnden väljer ledamöter i arbetsutskottet. 

 

25 § 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och 

en vice ordförande. Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 

att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

26 § 

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Om den 

ersättaren inte kan tjänstgöra ska ersättare inkallas i enlighet med av kommunfullmäktige fast-

ställd turordning mellan partier och partigrupper.  

 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnad-

sval snarast förrättas. 

 

27 § 

Utskott sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden ska också hål-

las när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av utskottets ledamöter begär 

det. 

 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

28 § 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet, om be-

redning behövs. Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 
 
 


