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Beslutad när: 2021-12-13 § 317 

Beslutad av Kommunfullmäktige 

Diarienummer: SN/2021:399-003 

Ersätter: Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun 
beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-27 § 133 

Gäller för: Socialnämnden 

Gäller fr o m: 2022-01-01 

Gäller t o m: Tillsvidare 

Dokumentansvarig: Kansliavdelningen 

Uppföljning: Årligen 
 
 
 

Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun 
 

Socialnämndens uppgifter 
 

§ 1 
 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 
 

- socialtjänstlagen (2001:453) 
 

- lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 

- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
 

- hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 

- lagen (1997:736) om färdtjänst 
 

- lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
 

- Lag om samverkan vid Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2017:612) 

 
- patientlagen (2014:821) 

 
- patientdatalagen (2008:355) 

 
- patientskadelagen (1996:799) 

 
- patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 
- lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
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- lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning 

 
- 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) 

 
- 5 § hemvärnsförordningen (1997:146) 

 
- förordningar beslutade med stöd av ovan nämnda lagar. 

 
Socialnämnden ansvarar även för det som i annan lag eller annan författning 
åligger socialnämnder. 

 
§ 2 

 
Socialnämnden ansvarar dessutom för 

 
- flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde 

 
- kommunens arbetsmarknadsverksamhet 

 
- kommunens arbetsmarknadsåtgärder 

 
§ 3 

 
Socialnämnden ska 

 
- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden 

 
- vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden 

behandlar i sin verksamhet 
 

- informera allmänheten om sin verksamhet och vid behov erbjuda grupper 
och enskilda sin hjälp 

 
- fortlöpande se över och vid behov reformera sitt regelverk 

 
- aktivt arbeta med att effektivisera sin verksamhet 

 
- verka för att former för reellt invånarinflytande utvecklas 

 
- underhålla och förvalta sin lösa egendom 



 
 

- avge yttrande i kommunala ärenden som remitterats till nämnden 
 

- i övrigt fullgöra de förvaltnings- och 
verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

 
§ 4 

 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt och bestämmelserna i detta reglemente. 

 
§ 5 

 
Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur 
verksamheten och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. 

 
Behörighet 

 
§ 6 

 
Socialnämnden är behörig att 

 
- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom sitt verksamhetsområde 
 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att 
föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta avtal 

 
- fastställa taxor inom verksamhetsområdet som avser 

service till allmänheten av frivillig karaktär 
 

- behandla remisser, ansökningar om bidrag, andra 
framställningar och skrivelser vilka ställts till annat kommunalt 
organ men som kan anses hänförliga till socialnämndens 
verksamhetsområde. 
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Nämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 
 

§ 7 
 

Nämnden har elva ledamöter och elva ersättare. 
 
§ 8 
 
Nämndens arbetsformer regleras i allmänt nämndreglemente för Strängnäs 
kommun. 
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