REGLEMENTE
Socialnämnden
Dokumentets syfte
Reglementet definierar socialnämndens ansvarsområde

Dokumentet gäller för
Socialnämnden

§ 1. Inledande bestämmelser
Socialnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. För
socialnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för
nämnder i Nacka kommun.
Socialnämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Mandatperioden är ett år
räknat från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 2. Socialnämndens ansvarsområde och uppgifter
A.
Socialnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna
ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering,
målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att
nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som
verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om
verksamheten.
B.
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individoch familjeomsorg, exklusive försörjningsstöd, kommunal vård och omsorg som inte
avser äldre, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de uppgifter
som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd, med undantag för
de uppgifter som åligger arbets- och företagsnämnden och äldrenämnden.
Inom ramen för det för socialnämnden definierade ansvaret ingår följande.
1. Planlägga, samordna och utveckla sitt ansvarsområde. I detta ingår att
upprätta bedömningar av behovet av verksamhet inom nämndens
ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen.
2. Vårdgivare enligt 22 § hälso- och sjukvårdslagen.
3. Bedriva ett förebyggande arbete för att barn inte ska fara illa samt mot droger
och psykisk ohälsa.
4. Kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller
grupper av enskilda, vilka är verksamma inom socialnämndens
ansvarsområde.
Diarienummer
KFKS 2018/68
POSTADRESS

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Fastställd/senast uppdaterad
2019-01-28 § 28

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Ansvarigt politiskt organ
Kommunstyrelsen

Ansvarig processägare
Stadsdirektören

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

Reglemente / Reglemente för social- och
äldrenämnden

Nacka kommun

5. Utifrån sitt ansvarsområde vara remissinstans i frågor som rör fysisk
planering.

C.
Socialnämnden utgör sådan kommunal nämnd som anges:
1. Lotterilagen
2. Alkohollagen
3. Lagen om anordnande av visst automatspel
4. Tobakslagen
5. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
D.
Socialnämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för kundvalssystemen
inom sina ansvarsområden. I detta ingår följande.
1. Bevaka att kundvalssystemen inom nämndens ansvarsområden är
konkurrensneutrala mellan kommunala och privata anordnare.
2. Följa och initiera eventuella justeringar av check, avgifter och regler i övrigt
inom kundvalssystemen.
3. Utarbeta och fastställa specifika auktorisationsvillkor för kundvalssystem
inom nämndens ansvarsområde.
4. Bevilja check i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda principer.
5. Auktorisera anordnare i enlighet med antagna generella och specifika
auktorisationsvillkor
6. Svara för kommunens tillsyn av anordnare i enlighet med fastställda generella
och specifika auktorisationsvillkor.
7. Återkalla auktorisation av anordnare som inte uppfyller villkoren för
auktorisation.
8. Fortlöpande utveckla kundvalssystemen
9. Utreda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya kundvalssystem
inom nämndens ansvarsområden.
10. För varje kundvalssystem anta en modell för uppföljning och utvärdering av
anordnaren och verksamheten.
E.
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas
inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i
de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den
personuppgiftsansvariga nämnden.
F.
I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal
nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden
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enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i
reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av
den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som
behövs för indrivning av förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

§ 3. Utskott
1.
Inom socialnämnden ska finnas ett socialutskott som i enlighet med
delegationsordning beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild.
Socialutskottet ska ha tre ledamöter med fyra ersättare. Socialnämnden utser bland
ledamöterna en ordförande, en förste vice och en andra vice ordförande.
---
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