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REGLEMENTE FÖR SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller för 
nämnden bestämmelserna i detta reglemente. 

 
1 § Allmänt om sociala myndighetsnämndens uppgifter 
Sociala myndighetsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens myndighetsutövande 
uppgifter mot enskild inom socialtjänstens område. När det i lag eller annan författning hänvisas 
till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) fullgör sociala 
myndighetsnämnden de uppgifter som författningen avser när det kommer till 
myndighetsutövning mot enskild. 

 
2 § Övriga ansvarsområden 
Utöver vad som framkommer i 1 § i detta reglemente ansvarar sociala myndighetsnämnden även 
för kommunens myndighetsutövande uppgifter inom följande områden:  
 

• Bostadsanpassningsbidrag 
• Färdtjänst 
• Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 
• Stöd och service för funktionshindrade 

 
3 § Övriga uppgifter 
 
Nämnden ansvarar också för: 

• Att lämna yttrande inom sitt ansvarsområde. 
• Att uppdatera de regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom 

nämndens ansvarsområden. 

 
4 § Nämndens rapporteringsskyldighet 
 
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur man fullgjort de uppgifter 
som delegerats från kommunfullmäktige till nämnden. Rapportering ska ske i den ordning som 
kommunfullmäktige särskilt beslutar om. 
 

5 § Processbehörighet 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
ansvarsområde. 
 
Nämnden har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sina ansvarsområden. 
 

6 § Personuppgiftsansvarig 
 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet 
enligt detta reglemente.  
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ARBETSFORMER FÖR SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
7 § Sociala myndighetsnämndens sammansättning 
 
Nämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 

 
8 § Ersättarnas tjänstgöring 
 
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. Ledamoten ska i god tid före 
sammanträdet underrätta sin ersättare. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om 
ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare har yttranderätt, dock inte förslagsrätt eller rätt att få 
avvikande mening antecknad i protokollet. 
 
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 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 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.  
 
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. 

 
9 § Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde fullgör den ledamot 
som varit med längst tid (ålderspresidenten) ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter 
lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem vara ålderspresident.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

 
10 § Kallelse till sammanträde 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller vice 
ordföranden inte kan kalla till sammanträdet ska den som varit ledamot i nämnden längst tid 
(ålderspresidenten) göra detta. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska sändas till varje ledamot och ersättare sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista och handlingar. 
 
I undantagsfall kan kallelse ske på annat sätt. 

 
11 § Sammanträdesdag 
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar. 
 
Ordföranden/vice ordföranden har rätt att inkalla extra nämnd när behov uppkommer. 

 
12 § Närvarorätt 
 
Sociala myndighetsnämnden får kalla en anställd hos kommunen att närvara vid ett sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om 
sociala myndighetsnämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.  
 
Kommunalrådet, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsrådet får närvara och 
deltaga i överläggningar men inte i beslut vid myndighetsnämndens sammanträden. 
Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
 
Annans närvarorätt beslutas i varje enskilt fall. 

 
13 § Yrkande 
 
En ledamot som yrkar något ska göra det skriftligt. Yrkandet ska lämnas före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. 

 
14 § Reservation 
 
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 fastställs för 
justeringen av protokollet. 

 
15 § Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från oppositionen senast tio dagar efter 
sammanträdet. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart.  
 
16 § Delgivning 
 
Delgivning med sociala myndighetsnämnden sker med ordföranden, sektorchef, avdelningschef 
eller enhetschef. 
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17 § Kurser, konferenser och liknande 
 
Ordföranden avgör om en förtroendevald får delta i kurs, konferens och liknande. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande avgör om nämndens ordförande får delta i kurs, konferens och 
liknande. 
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