Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, § 164
Gäller från och med 2012-10-01

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta
reglemente för omsorgsnämnden.

SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET
Sakområden
1§
Socialnämnden ansvarar med stöd av socialtjänstlagen för kommunens uppgifter inom
socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.
Socialnämnden ansvarar för kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade samt
kommunal psykiatri. Aktuell lagstiftning är främst socialtjänstlagen samt enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg . I uppgiften ingår
bland annat bistånd till enskilda och familjer, familjerådgivning, vård av unga samt stöd
och vård av personer med missbruk. Aktuell lagstiftning framförallt socialtjänstlagen,
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM).
Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso- och sjukvård som överlåtits
enligt avtal mellan Kalmar läns landsting och kommunerna i Kalmar län, enligt
18 § 3 st HSL.
Nämnden ansvarar för det kommunala mottagandet och integrationen av flyktingar.
Nämnden svarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Nämnden utövar även
kommunens tillsynsverksamhet enligt 19 § tobakslagen och enligt 20 § lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden ansvarar för familjerätt enligt föräldrabalken
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.
Nämnden ansvarar för kommunens åtgärder för arbetslösa personer över 20 år.
Nämnden handhar det kommunala referensorganet pensionärsrådet.
I övrigt ska nämnden fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till
nämnden.

Information och regelreformering
2§
Socialnämnden ska lämna information om sin verksamhet. Vidare ska nämnden verka för
regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.

Processbehörighet m.m.
3§
Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
sitt verksamhetsområde.

4§
I sådana mål och ärenden, där det ankommer på socialnämnden att föra kommunens talan,
får socialnämnden på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
5§
Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett sätt
som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

6§
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig inom nämndens verksamhetsområde.

7§
Socialnämnden ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sådana uppdrag som
fullmäktige har delegerat till nämnden.

Tjänster och personalfrågor
8§
Socialnämnden får, inom ramen för budgeterade medel, besluta om att inrätta tjänster och
att dra in tjänster.
Nämnden anställer, med undantag för förvaltningschef, den personal till förvaltningen och
upphandlar den externa medverkan som krävs inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden ansvarar för att anställningsbevis utfärdas för nyanställd personal.
Nämnden ansvarar för anvisning av läkare vid de tillfällen då arbetsgivaren kräver att anställd
uppvisar tjänstbarhetsintyg.
Nämnden ansvarar vidare för prövning av tjänstbarhetsintyg.
Nämnden ska förhandla enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom
nämndens verksamhetsområde.
Nämnden beslutar i följande ärenden:
-

om arbetstagares rätt till tjänstledighet utan lön, lagstadgad ledighet utan lön, samt
ledighet för politiska uppdrag. I normalfallet är all ledighet för politiska uppdrag
tjänstledighet utan lön. I det fall lön ska utbetalas prövas detta av kommunstyrelsen,

-

om arbetstagares rätt till ledighet och löneförmåner enligt AB 01 § 31, avseende
ledighet vid enskilda angelägenheter av vikt,

-

om arbetstagares rätt till ledighet enligt AB 01 § 27 moment 10, avseende läkarbesök
och dylikt,

-

om arbetstagare ska anvisas särskild bostad för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter,
samt

-

om arbetstagare ska åläggas att bära tjänstedräkt.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
9§
Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring
10 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett 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
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har påbörjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Närvarande, inte tjänstgörande, ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

11 §
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
partierna.

Inkallande av ersättare
12 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
13 §
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
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.

Sammanträden och beslutsförhet
14 §
Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst fem av ledamöterna begär
det.
Nämnden är beslutför endast när minst fem av ledamöterna är närvarande.

15 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillsändas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
Kallelsen ska i samband med att den skickas till varje ledamot och ersättare även läggas ut på
kommunens webbplats. Handlingar som skickas med kallelsen läggs inte ut på kommunens
webbplats.

Justering av protokoll
16 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
17 §
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.

Delgivning
18 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som
nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
19 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
förvaltningschefen.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Presidium
20 §
Fullmäktige ska bland socialnämndens ledamöter välja en ordförande, en förste vice ordförande
och en andre vice ordförande (presidium).

Presidieberedning
21 §
Socialnämndens presidium träffas inför varje sammanträde för beredning.
Ordföranden bestämmer i samråd med förvaltningschefen vilka som utöver socialnämndens
presidium ska delta i presidieberedningen.
Vid presidieberedningen förs inga protokoll.

Utskott
22 §
Inom nämnden ska finnas ett myndighetsutskott med uppgift att på socialnämndens uppdrag
besluta i individärenden.
Myndighetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Myndighetsutskottet ska
utgöras av socialnämndens presidium, som kommunfullmäktige utsett, samt tre av
socialnämnden valda ersättare.
Utskottet utgör inte beredningsorgan till socialnämnden.

23 §
Socialnämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en eller två vice
ordförande.
Om ordföranden i utskottet 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.

24 §
Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.

25 §
Myndighetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär
det.
Myndighetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

_____
Detta reglemente träder i kraft den 1 oktober 2012.
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