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Reglemente för socialnämnden i Tranås kommun


Inledning
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, i annan lagstiftning samt i
”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tranås kommun”, gäller bestämmelserna i
detta reglemente för socialnämnden.
Socialnämnden benämns i detta dokument som nämnden eller socialnämnden.

Huvudreglemente och nämndspecifikt reglemente
I huvudreglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Tranås kommun framgår sammansättning
av och arbetsformer för alla nämnder och arbetsutskott. Det som regleras speciellt för
socialnämnden och dess utskott framgår i detta nämndspecifika reglemente.

§ 1 Socialnämndens verksamhets- och ansvarsområde
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten som på demokratins och
solidaritetens grund ska främja och stödja människornas sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor,
samt aktiva deltagande i samhällslivet.

§ 2 Socialnämndens uppgifter
Socialnämnden ansvarar för den verksamhet som fullgör kommunens uppgifter enligt nedanstående
lagstiftning, författningar och förordningar:
Alkohollagen
Begravningslagen
Brottsbalken, BrB
Föräldrabalken, FB
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
Körkortsförordningen
Lag och förordning om offentligt biträde
Lag om allmänna barnbidrag
Lag om allmän försäkring
Lag om färdtjänst
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Lag om medling med anledning av brott
Lag om mottagande av asylsökande m.fl., LMA
Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrade för bosättning
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Lag om tobak och liknande produkter
Lag om vård av unga, LVU
Lag om unga lagöverträdare, LUL
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Lag om ändring i lagen om mottagande av asylsökande
Migrationsverkets förordning om statlig ersättning för asylsökande
Namnlagen
Offentlighet och sekretesslagen
Ordningslagen
Passförordningen
Patientdatalagen
Patientsäkerhetslagen
Skadeståndslagen
Smittskyddslagen
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Socialförsäkringsbalken
Socialtjänstförordningen, SoF
Socialtjänstlagen, SoL
Spelförordningen
Studiestödsförordningen
Tryckfrihetsförordningen
Ärvdabalken, ÄB

Nämnden ska för kommunens räkning ansöka om och uppbära statsbidrag, som enligt gällande
författningar utgår för verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Nämnden ansvarar också för den förebyggande verksamhet som nämnden väljer att ha inom äldreoch familjeomsorg samt inom området missbruk och beroende.

Arbetsutskott
§ 3 Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämnden har beslutat att det ska finnas ett arbetsutskott som har som uppgift att bereda
ärenden till nämnden samt att utöva delegerad beslutanderätt. Beslut som rör enskilda personer
ska, så långt det är möjligt av delegationstekniska skäl, avhandlas i separata möten och besluten
tecknas i separata protokoll.
För att arbetsutskottet ska vara beslutsfört krävs att minst 3 av 5 ledamöter är närvarande vid
beslutet.
Vid lika röstetal i en fråga har ordförande utslagsröst.

§ 4 Arbetsutskottets sammansättning
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens ordförande och vice ordförande ska
tillika vara ordförande respektive vice ordförande i arbetsutskottet. Övriga ledamöter och ersättare
väljs av nämnden.
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