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21 20 00-0373 
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5261-4997 (med OCR) 
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Reglemente för 
Socialnämnden i Ödeshögs kommun 
§1 Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder
gällerföljande särskilda föreskrifter för socialnämnden.

Verksamhetsområde 
§ 2 Socialnämnden har att svara för människor i behov av vård och omsorg,
såsom vård och omsorg i ordinärt boende, vård och omsorg i särskilda
boendeformer. Nämndens ansvar inbegriper även hälso- och sjukvård.
Dessutom har socialnämnden ansvar för personer med funktionsnedsättning
enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade samt att svara för
kommunens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

§ 3 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och
familjeomsorg; allt i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga
allmänna författningar.

§ 4 I uppgiften ingår bl a stöd och bistånd till enskilda och familjer,
ungdomsvård, missbruksvård, tillämpning av LVU och LVM m m.

§ 5 Nämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning, samt bistår med
hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.

§ 6 Nämnden har ansvaret för kommunens flyktingverksamhet samt för
sysselsättningsåtgärder inom nämndens ansvarsområde.

§ 7 Inom socialnämndens ansvarsområde ligger tillståndsgivning och
tillsynsansvar enligt alkohollagen samt tillsynsansvaret enligt tobakslagen,
tillsynsansvar enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
lotteriinspektionens varuspel och läkemedelsförordningen.

§ 8 Socialnämnden ansvarar för att informera om den egna verksamheten och
föra nämndens talan själv eller genom ombud i alla mål och ärenden inom
verksamhetsområdet.

§ 9 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag och
förordning samt huvudreglementet

§ 10 Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker inom nämndens verksamhetsområde.

§ 11 Nämnden får besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till dess
förvaltningsområde.

§ 12 Socialnämnden ansvarar i enlighet med gällande arkivreglemente för sina
arkivalier intill den tidpunkt dessa överlämnas till kommunstyrelsen.

§ 13 Socialnämnden fastställer taxor och avgifter inom sitt verksamhetsområde
utom vad gäller taxor som regleras enligt lag eller särskilda förordningar samt
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utfärdar löpande handläggningsregler för av fullmäktige fastställda taxor inom 
vård och omsorg. Rätten att enligt föregående stycke fastställa taxor gäller dock 
ej i principiella eller större ärenden. 

§ 14 Nämnden ska samverka och tillvarata kommunens intressen i lokala och 
regionala frågor för såväl som rör nämndens verksamhetsområden.

§ 15 Vård- och omsorgsnämnden skall till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret.

§ 16 Socialnämnden ska till fullmäktige rapportera ej verkställda 
myndighetsbeslut inom området.

§ 17 Nämnden skall kontinuerligt utvärdera sin verksamhet.

§ 18 Socialnämnden har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till föreningar som 
utför arbete lokalt inom socialnämndens ansvarsområde och som annars 
skulle utförts av socialnämnden.

Övrig verksamhet
§ 19 Socialnämnden har vidare till uppgift

• att kontinuerligt granska nämndens regelbestånd
• att vara arbetsmiljöansvarig inom sitt verksamhetsområde
• att utforma förslag till kommunala mål inom verksamhetsområdet

Socialnämnden sammansättning 
§ 20 Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämnden har ett
arbetsutskott med 4 ledamöter och 4 ersättare.

Delegationsbestämmelser 
§ 21 Beslut får – på sätt som framgår av § 16 i huvudreglementet – på
nämndens vägnar fattas i ärenden som nämnden särskilt anger enligt beslut i
socialnämnden eller dess delegationsförteckning.

Beredning 
§ 22 Socialnämnden bereder eller yttrar sig i ärenden som tillhörnämndens
verksamhetsområde och som skall handläggas av fullmäktige eller
kommunstyrelsen med de begränsningar som framgår av 5 kap. i
kommunallagen.

Särskilda handläggningsregler 
§ 23 Utöver vad som sägs i huvudreglementet har socialnämndenatt bl a
iakttaga bestämmelser i förvaltningslagen om motivering av beslut samt vad
som är särskilt stadgat härom i socialtjänstlagen m m och de övriga allmänna
författningar som kan reglera nämndens verksamhet.
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