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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, § 23.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i gemensamt
reglemente för nämnder och styrelser i Nynäshamns kommun.
2§
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de förordningar
och andra författningar som har utfärdats med stöd av ett bemyndigande i lagen.
3§
Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Verksamhetsområde
Socialtjänst
4§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och kommunens
uppgifter enligt lagstiftning i vilken socialnämnd anges vara ansvarig. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar och fullgör nämnda uppgifter vad avser sådana insatser som
sker med stöd av 3 kap 1 § sista strecksatsen socialtjänstlagen i enlighet med reglemente
för barn- och utbildningsnämnden.
Nämnden fullgör därutöver de uppgifter som enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m m
ankommer på kommunen.
Omsorg
5§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, lag om assistansersättning, lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
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Hälso- och sjukvård
6§
Socialnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.
Nämnden svarar för kommunens betalningsansvar enligt lag om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Skuldsanering
7§
Socialnämnden fullgör de uppgifter som enligt skuldsaneringslagen ankommer på
kommunen.
Alkohol, tobak och lotterier
8§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1662),
tobakslagen (1993:581).
Begravning
9§
Socialnämnden fullgör de uppgifter som enligt begravningslagen ankommer på
kommunen.
Mottagande av flyktingar m m
10 §
Socialnämnden svarar för samordningen av kommunens flyktingmottagade.
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder
11 §
Socialnämnden får anordna individinriktade sysselsättningsbefrämjande åtgärder.
Om nämnden anordnar sysselsättningsbefrämjande åtgärder, ska nämnden hålla sig
informerad om kommunstyrelsens arbetsmarknadspolitiska verksamhet och tillse att
nämndens åtgärder är förenliga med denna.
12 §
Socialnämnden får – i enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter –
ingå överenskommelser med Arbetsförmedlingen för att anordna aktiviteter för deltagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Socialnämnden får även utifrån de förutsättningar som
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anges i nämnda lag bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder
anställning.
Föreningsbidrag
13 §
Socialnämnden fullgör de uppgifter som framgår av kommunens reglemente för bidrag till
föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde.
Bostadsfrågor
14 §
Socialnämnden ansvarar för upplåtelse och uppsägning gentemot hyresgäst av
bostadslägenheter som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anvisar för socialnämndens
verksamhet samt svarar för övriga hyresgästkontakter i dessa fall. Socialnämnden
ansvarar själv för att av extern part hyra in bostadslägenheter för vidareuthyrning till
enskild person som nämnden har bedömt vara i behov av bostaden, s k socialt kontrakt.
Valfrihetssystem
15 §
Upphandlingsnämnden svarar för upphandling inom hemtjänst och daglig verksamhet
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Socialnämnden svarar för att årligen
rapportera till fullmäktige om hur arbetet med lagen bedrivs.

