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Reglemente för 	Fullmäktige skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämma styrelsens 
socialnämnden 	 och nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden 

(3 kap 4 § KL) samt utfärda reglementen med närmare föreskrifter om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap 32 § KL). 

Nämndernas befogenheter och skyldigheter kan också framgå direkt av lag. 
Exempel är socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen. 

Socialnämndens reglemente har reviderats med anledning av att 
handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom a1kohollagens område 
flyttas från socialnämnden till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnän-mden från 
och med 2017-07-01. 

Kommunfullmäktiges beslut 

BiIaga .1. 1. Reglernente för socialnämnden fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 35 upphör att gälla. 

Beslutet skickas till: 
• Socialnämnden 
• Berörda personalledare 

Utdragsbestyrkande Beslutsunder1ag 
Ks § 173 2017-06-07 
Förslag till reglemente 



Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 

Reglemente för socialnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 113 

Reglemente 

Socialnämnden 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Reglemente Reglemente Kf 2017-06-20 § 113 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 162/2017 

Dokumentet gäller för Socialnämnden och sociainämndens förvaltning 



Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 	 1 (2) 

Reglemente för socialnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 113 

Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Nämndens ansvarsområde 
1. Fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 

följdlagstiftning vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och 
vuxna i den mån uppgifterna inte enligt konimunfullmäktiges beslut ska fullgöras av 
någon annan nämnd. 

Fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Hälso-
och sjukvårdslagen (HSL), Lag om fårdtjänst, Lag om stöd och service till viss 
funktionshindrade (LSS), Familjerättsfrågor enligt föräldrabalken. 

2. Andra uppgifter som enligt särskilt fullmäktigebeslut, lag eller författning ålagts 
nämnden. 

3. Dödsboanmälningar enligt 20 kap 8 a § ärvdabalken. 

4. Ansvarar för uppgifter som utförs med stöd av lag eller författning där begreppet 
socialnämnd används, om inte uppgiften enligt särskilt fullmäktigebeslut har ålagts annan 
nämnd. 

5. Särskilt viimlägga sig om att tillvarata olika samordnings- och samverkansmöjligheter 
som finns dels inom och mellan nämndens verksamhetsområden och dels i förhållande till 
andra samhällsaktörer. 

6. Socialnämnden ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ha ett gemensamt 
ansvar för att samordna insatser som rör barn och ungdom. 

7. Medverka till att skapa förutsättningar för att tillgodose kommunmedborgarnas rätt till 

Egen försörjning 

Social trygghet 

Aktivt deltagande i samhällslivet 

§  2  Delegering från kommunfullmäktige 
1. Yttranden på kommunens vägnar i ärenden som bara angår nämndens ansvarsområden 

och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

(Cv  qksy 



Arvidsjaurs kommun / Årviesjåvrien kommuvdna 	 2(2) 

Reglemente för socialnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 113 

§ 3 Ekonomisk förvaltning 
Socialnämnden skall ha budgetansvar inom de ramar, och bestämmelser i styrdokument, som 
beslutats av fullmäktige. 
I uppgiften ingår bland annat att vidta åtgärder vid utebliven betalning utöver generella 
kravrutiner (ex. avstängning). 

Omfördelning av medel  

Socialnämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till nämnden, 
inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av fullmäktige angivna beloppsramar 
och fastställda investeringsobjekt. 

§ 4 Ledningsfunktion 
I nämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 

1. Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och se till att fullmäktiges mål och riktlinjer 
uppfylls samt se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt 
andra styrdokument och övergripande policys. 

2. Utvecklingen av brukarinflytande. 

3. Den översiktliga planeringen av ansvarsområdet. 

4. Lokalsituationen och se till att en tillfredsställande beredskap och anpassning uppehålls 
vad gäller framtida lokaler. 

§ 5 Personal och organisation 
1. Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation. 

2. Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och 
riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. 

§ 6 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Socialnämnden är fondstyrelse för stiftelsen Svea Karlssons donationsfond samt stiftelsen 
Arkens donationsfond. 

§ 7 Utskott 
Utöver de utskott som fullmäktige beslutat, utser styrelsen själv sin 
utskottsorganisation samt väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. 

§ 8  Arbetsformer 
Nämndens arbetsformer regleras i bestämmelserna i kommunallagen och dokumentet 
"Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder i Arvidsjaurs kommun". 
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