
 

  
 

 
Strömstads kommuns  

Styrdokument 
 

 

Reglemente för 
socialnämnden i Strömstads 

kommun 
 

 
 
Dokumenttyp Regler 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen 
Antagen 2019-02-14 § 76 
Ansvar Kommunchef 
Aktualitetsförklaras 2023-01-01  (efter val) 

 
 
 

Dnr KS/2016-0255 
KS/2019-0046 

  



2 
 

1 § Verksamhetsområde 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunens hälso- och sjukvård, 
vård av unga, vård av missbrukare, flyktingmottagande, stöd till funktionshindrade samt arbets- och 
sysselsättningsbefrämjande åtgärder och i övrigt inom de områden som anges nedan i 2 §. 
När det i lag eller författning hänvisas till den nämnd som avses i 4 § Socialtjänstlagen, fullgör 
socialnämnden de kommunala uppgifter som däri anges. 
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de 
initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner. 
Socialnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag, 
myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och 
folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 
 

2 § Ansvarsområde  
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter: 

1. inom Socialtjänstlagen (SOL), åtgärder enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM), Lagen 
om vård av unga (LVU) samt enligt Föräldrabalken (FB). Socialnämnden fullgör även 
kommunens ansvar för familjerådgivning.  

2. ansvarar för omsorgsverksamheten enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken.   

3. ansvarar för kommunens hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 
Patientsäkerhetslagen. Socialnämnden fullgör även kommunens ansvar enligt Lagen om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 

4. ansvarar för kommunens konsumentverksamhet samt fullgör kommunens ansvar enligt 
lagen om skuldsanering.  

5. ansvarar för kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag och 
återställningsbidrag.   

6. ansvarar för kommunens flyktingverksamhet 
7. ansvarar för kommunens arbets- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt 

arbetslivsenheten.  
8. ansvarar för yttrande enligt körkortsförordningen, vapenlagen, lagen om unga 

lagöverträdare och lagen om anordnade av visst automatspel  
9. kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst 

 
Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna 
insatser som rör barn och ungdom. 
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat. 
 
 
3 § Nämndens sammansättning 
Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som utses av fullmäktige. Vidare utser 
fullmäktige ordförande och förste- och andre vice ordförande.  
 
4 § Socialnämndens ordförande 
Det åligger socialnämndens ordförande:  
• att närmast under socialnämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde  
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende 

ta erforderliga initiativ  
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• att främja erforderlig samverkan mellan socialnämnden och kommunens övriga nämnder, 
styrelser och kommunala bolag 

• att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndigheter, 
företag och enskilda företräda socialnämnden om inte nämnden för särskilt fall annorlunda 
beslutar  

• att tillse att socialnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål   
• att i övrigt tillse, att socialnämndens uppgifter fullgörs.  

 
 

5 § Gemensamma reglementsbestämmelser 
I övrigt gäller för socialnämndens verksamhet de av kommunfullmäktige antagna gemensamma 
reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun. 
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