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Nämndspecifikt reglemente för socialnämnden 
 

Detta nämndspecifika reglemente gäller tillsammans med nämndgemensamt reglemente för 
Öckerö kommun.  

Det nämndspecifika reglementet och det nämndgemensamma reglementet tydliggör 
tillsammans nämndens verksamhet och arbetsformer samt den behörighet som nämnden har 
tilldelats från kommunfullmäktige.  

Om det specifika reglementet innehåller bestämmelser som står i konflikt med bestämmelser 
i det nämndgemensamma reglementet så ska det specifika reglementet ha företräde.  

  

UPPDRAG OCH VERKSAMHET 

 

§ 1 Allmänt om nämndens uppgifter 

Socialnämnden ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

 

§ 2 Nämndens övergripande verksamhet 

Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser 

äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, etablering och arbetsmarknad samt 

räddningstjänst. Nämnden har att svara för omsorg, råd och upplysningar, stöd och vård, 

ekonomisk hjälp och annat stöd till familjer samt enskilda som behöver det. 

 

Om det inte framgår av annat reglemente eller av särskilt beslut av kommunfullmäktige, ska 

socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter och myndighetsutövning bland annat enligt 

följande lagar med tillhörande förordningar: 



  

• Socialtjänstlag (2001:453) 

• Föräldrabalk (1949:381), med undantag för den verksamhet som sker under 

överförmyndaren1 

• Äktenskapsbalk (1987:230) 

• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

• Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  

• Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  

• Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

• Alkohollag (2010:1622) 

• Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av 

rökfria miljöer2 

• Lotterilag (1994:1000) 

• Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

• Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 

• Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

• Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

• Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 

• Patientlag (2014:821) 

• Patientdatalag (2008:355) 

• Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd  

Därutöver kan nämnden tilldelas ytterligare uppgifter genom annan lagstiftning.  

 

§ 3 Övriga uppgifter 

Nämnden ska även: 

• ansvara för att erbjuda budget-, skuld- och konsumentrådgivning,3 

• följa utvecklingen i de frågor som gäller nämndens verksamhet samt ta de initiativ 

och lägga fram de förslag som nämnden bedömer nödvändiga,  

• utarbeta styrdokument för verksamheten som ska fastställas av kommunfullmäktige,  

• verka för att utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen inom nämndens 

verksamhetsområde, 

• arbeta med utveckling och uppföljning av folkhälsoarbetets prioriterade områden i 
samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd västra. 

• bedriva drogförebyggande arbete. 
 
 

                                                        

1 Se reglemente för överförmyndare 

2 Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer (Nämndspecifikt reglemente för 
Bygg- och miljönämnden). 

3 Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 12 § 



  

 

§ 4 Ansvar och rapporteringsskyldighet  

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller 
förordning samt bestämmelser i reglemente.  

 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från kommunstyrelsen, regelmässigt till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den 
ekonomiska ställningen under budgetåret. 

 

§ 5 Nämndens sammansättning 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Beslut om inkallelseordning för ersättares tjänstgöring fattas av kommunfullmäktige inför 
varje ny mandatperiod.  

 

§ 6 Nämndens utskott 

Inom nämnden ska det finnas ett individutskott bestående av nämndens ordförande, 1:e vice 
och 2:e vice ordförande samt tre personliga ersättare som utses av nämnden. Ersättare har 
endast rätt att delta vid utskottets sammanträde då ordinarie ledamot har förhinder. 
Ledamot ska själv se till att ersättare inkallas. 

Utskottets uppgift är att besluta i ärenden som delegerats till utskottet genom nämndens 
delegationsordning. Utskottets beslut ska protokollföras.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

För kallelse till utskottets sammanträde och för sammanträdets genomförande gäller 
bestämmelserna i det gemensamma reglementet för kommunstyrelse och nämnder i Öckerö 
kommun 17–28 §§. 

 

§ 7 Förvaltning av nämndens uppgifter 

Under nämnden lyder socialförvaltningen som ska bereda och verkställa nämndens beslut 
samt fatta vissa beslut som faller inom nämndens verksamhetsområde genom lagstiftning 
och som delegerats till förvaltning från nämnd.  
 

§ 8 Närvaro vid nämndens sammanträde 

Vid nämndens och nämndens individutskotts sammanträde får, i den mån ej nämnden eller 
utskottet för särskilt fall beslutar annat, tjänstepersoner vara närvarande.  

Förvaltningschefen har närvaro- och yttranderätt i nämnden.  

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


