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Gäller från och med 2021-04-01.  
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnderna i Bollebygds kommun, och styrmodell (inkl 
styrprinciper) för Bollebygds kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
Verksamhetsområde 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlag (2001:453), föräldrabalk 
(1949:381), lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lag med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167), samt lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 
 
Socialnämnden ansvarar för: 

• den kommunala hälso- och sjukvården och psykiatri enligt hälso- och sjukvårdslag 
(2017:30), kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om särskilt stöd och service till 
vissa funktionshindrade, och familjerådgivning.  

• kommunens uppgifter enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem avseende 
kommunens hemtjänstverksamhet.  

• kommunens uppgifter enligt lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475) och lag 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

• det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollag (2010:800) och ska i det arbetet 
samverka med andra kommunala aktörer. 

• att lämna yttrande till försvarsmakten vid antagande av hemvärnssoldater enligt 
hemvärnsförordning (1997:146).  

• etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt lag (2017:584) om ansvar för 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

• att lämna yttranden i de fall då sådan skyldighet framgår av lag, förordning eller 
föreskrift. Nämnden ansvarar även för andra uppgifter där ansvaret läggs på 
socialnämnd eller liknande nämnd enligt lag, förordning eller föreskrift. 

 
 
Sammansättning  
 
§ 2 Nämnden  
Socialnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Kommunfullmäktige utser bland 
ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. 
 
§ 3 Förvaltning 
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.  
 
Socialnämnden ansvarar, inom sitt verksamhetsområde, för och leder arbetet som utförs av 
socialförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som inför nämnden är 
ansvarig för verksamheten. Nämnden har personalansvaret inom sitt ansvarsområde med 
undantag för förvaltningschef. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och 
underställd kommunchefen. 
 
Nämnden får utfärda riktlinjer för socialförvaltningen och dess personal.  
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§ 4 Utskott 
Inom socialnämnden ska det finnas ett socialt utskott som enligt nämndens delegerings-
ordning beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild. 
 
Utskottet utses av socialnämnden och ska bestå av tre av nämndens ledamöter. Nämnden 
utser även två ersättare. Ersättare deltar endast när ordinarie ledamot är förhindrad att delta.  
 
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om 
ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 
Vid utskottssammanträden ska sekreterare närvara. 
 
Representanter för verksamheten närvarar i den utsträckning som bedöms lämplig av 
utskottets ordförande. 
 
Vid utskottssammanträden ska protokoll skrivas. 
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