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Reglemente för 
socialnämnden 
Nämndens verksamhetsområde 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Socialnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd eller motsvarande undantaget den 
särskilda omsorgen om äldre och funktionshindrade. Nämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom socialtjänstlagen i enlighet med sitt verksamhetsansvar nedan. 

Nämnden har ansvar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och 
behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser 
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM) samt lagen om mottagande av asylsökande (LMA). 

Till nämndens uppgifter hör även 

• tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i register inom nämndens 
verksamhetsområde. 

§ 2 Övriga uppgifter 
Nämnden ansvarar även för 

• ungdomsmottagningen, 

• programinsatser för brottsbenägna ungdomar, 

• råd och stöd för utsatta kvinnor, 

• insatser mot familjevåld. 

§ 3 Processbehörighet 
I frågor, som faller inom dess verksamhetsområde, har nämnden att själv eller genom ombud 
föra kommunens talan i mål och ärenden, där inte detta på grund av särskilt beslut av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan. Därvid innefattas även att 
med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. 

Nämnden har befogenhet att teckna och säga upp avtal som behövs för verksamheten och som 
inte är av principiell betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än 
som ryms inom budgetramen, 

Nämndens arbetsformer 

§ 4 Allmänt nämndreglemente 
För socialnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet 
med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder. 

§ 5 Sammansättning 
Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. 

§ 6 Utskott 
Socialnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga. 
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§ 7 Förvaltningsorgan 
Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 
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