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Reglemente för socialnämnden  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och i kommun-
gemensamt reglemente för nämnderna gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Nämndens uppgifter 

Allmänt om socialnämndens uppgifter 

1 § 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten 
avseende individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt kommunal vård och omsorg och som 
inte avser äldre. Nämnden ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag 
samt budget- och skuldrådgivning. 

Uppgifter med hänvisning till författning 

2 §  

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen eller 
socialnämnd har enligt följande lagar och förordningar: 

1. Socialtjänstlagen (2001:453), förutom den uppgifter och omsorg 
om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av 
hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm och 
liknande och som omsorgsnämnden ansvarar för  

2. Socialtjänstförordningen (2001:937), förutom uppgifter och 
omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i 
form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm 
och liknande och som omsorgsnämnden ansvarar för 

3. Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

4. Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare  

5. Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  

6. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS  

7. Förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

8. Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., förutom 
vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 
Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte 
är folkbokförda här i landet.  
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9. Förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., , 
förutom vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 
Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte 
är folkbokförda här i landet. 

10. Förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som 
bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer 
med psykiska funktionsnedsättningar 

11. Lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning 

12. Äktenskapsbalken (1987:230) 

13. Ärvdabalken (1958:637) 

14. Hemvärnsförordningen (1997:146)  

15. Föräldrabalken (1949:381), förutom vad gäller 
överförmyndarverksamheten  

16. Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård  

17. Passlagen (1978:302)  

18. Passförordningen (1979:664)  

19. Körkortsförordningen (1998:980) 

20. Förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala 
hyresgarantier 

21. Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, vad avser 
stöd till boende 

22. Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 

23. Begravningslagen (1990:1144) 

Övriga uppgifter 

3 §  

Socialnämnden ansvarar även för: 

1. Bidrag ur de fonder som förvaltas av socialnämnden 

2. Finansiering och ledning av funktionshinderrådet 
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Sammansättning 

Nämnden 

4 § 

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Utskott 

5 § 

Inom socialnämnden ska finnas ett socialutskott och ett arbetsutskott 
kan inrättas. 

Socialutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.  

Om ett arbetsutskott inrättas består det av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

6 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av socialutskottet 
och som ska undertecknas, ska på socialutskottets vägnar undertecknas 
av socialutskottets ordförande. 
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