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Bilaga 5: Reglemente för socialnämnden 

Kommunfullmäktige 
2012-05-28, § 80  
2012-12-17, § 155  
2014-08-25, § 96 
2015-12-21, § 209 
2016-03-21, § 36  
2019-11-26, § 200 
2022-12-19, § 189 

 
 

Övergripande uppgifter  

§ 1  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter vad gäller den egna verksamheten inom 
vård av och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar m fl, 
såsom särskilt boende och andra boendeformer, hemvård, hemsjukvård och 
daglig verksamhet. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten 
och vad som sägs i lag om socialnämnd. 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta 
innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 

Härutöver ska nämnden dels handlägga de ärenden som enligt 
kommunfullmäktiges beslut ska ankomma på nämnden, dels ansvara för 
verkställigheten av fullmäktigebeslut i frågor som rör nämndens områden. 

Förutom i socialtjänstlagen regleras verksamheterna av hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade med flera. 

 

Äldre människor och människor med funktionsnedsättning  

§ 2 a 

Nämnden fattar myndighetsbeslut om insatser för äldre människor och 
människor med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
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Hälso- och sjukvårdslagen 

§ 2 b 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som åligger medicinskt ansvarig 
sjuksköterska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Försörjningsstöd 

§ 2 c 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagens bestämmelser 
om försörjningsstöd, genom stöd till den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. 

Barn och unga 

§ 2 d 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen avseende barn 
och unga, och enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) och lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL). 

Missbruksvård 

§ 2 e 

Nämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och 
andra beroendeframkallande medel. Nämnden fullgör kommunens uppgifter 
enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Familjerådgivning 

§ 2 f 

Nämnden ska sörja för familjerådgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL). 

Medling 

§ 2 g 

Nämnden ska sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med 
anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 
21 år. 

Flyktingverksamheten 

§ 2 h 

Nämnden ansvarar för kommunens flyktingmottagande.  

Arbetsmarknadsåtgärder 

§ 2 i 

Nämnden ansvarar för operativa frågor avseende arbetsmarknadsåtgärder och 
främjande av sysselsättning inom kommunen. 

Begravning 

§ 2 j 

Nämnden ansvarar för beslut om att ordna gravsättning enligt 5 kap. 2 § 
begravningslagen (1990:1144) 



Svalövs kommun 
      
2022-11-22 

  
  

Sida 

3(4) 

 

 

Sammansättning och mandattid 

§ 3  

Nämnden består av 7 (sju) ledamöter och 7 (sju) ersättare, vilka väljs av 
kommunfullmäktige.  

Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande och utses av kommunfullmäktige.  

Ordföranden och förste vice ordföranden utses från majoriteten1 och andre vice 
ordföranden från oppositionen.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Nämndens mandattid är fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det 
år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 4  

Delegation till nämnden omfattar inte ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen som enligt 5 kap 1 § kommunallagen är 
förbehållet fullmäktiges exklusiva beslutanderätt. 
 

Utskott 

Individ- och familjeutskottet 

§ 5  

Inom socialnämnden ska det finnas ett individ- och familjeutskott. Individ- och 
familjeutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 0 ersättare. 

Individ- och familjeutskottets ansvarsområden är myndighetsutövning gentemot 
enskild enligt SoL, LSS, LVM, LVU och LUL. 

Arbetsformer 

§ 6  

Socialnämnden väljer ordförande, vice ordförande och ledamöter i utskottet. 

Ordföranden utses från majoriteten och vice ordföranden från oppositionen. 

Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan 
ledamot i utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

§ 7  

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst 3 ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än 
hälften av ledamöterna är närvarande.  

                                                      
1 Med "majoritet" avses det parti eller den grupp partier som genom valsamverkan 
har flest platser i nämnden eller styrelsen 
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Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vad som föreskrivs i gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Svalövs 
kommun avseende kallelse till sammanträden, anmälan om förhinder att 
närvara vid sammanträde, jäv, justering m. m gäller i tillämpliga delar även för 
utskottet. 

 

§ 8  

Ordföranden i nämnden/utskottet eller sektorschef överlämnar ärenden till 
utskottet. Vid myndighetsutövning mot enskild har verksamhetschef eller 
enhetschef rätt att överlämna ärende till utskottet. Ordföranden bestämmer 
föredragningslistan till utskottet.  


