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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och verksamhetsområden 

som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, ansvarar för. Alla reglementen antas av 

kommunfullmäktige, som därigenom delegerar ansvar och befogenheter till 

nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det utgör 

grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som dokument tjänar 

därmed varje reglemente som ett gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner 

som förtroendevalda i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de samma för 

samtliga nämnder. 
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Socialnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till socialnämndens 

verksamhet och arbetsformer ska ses som portalparagrafer. Dessa är desamma för 

samtliga nämnder i Vadstena kommun. Socialnämnden ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av socialnämndens uppdrag värna ett helhetsperspektiv. 

Socialtjänst 
1 § Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen SoL 

(2001:453), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387), 

lagen om vård av unga LVU (1990:52), lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM 

(1988:870), lagen om unga lagöverträde LUL (1964:167), lagen om mottagandet av 

asylsökande LMA (1994:137), alkohollagen (2010:1622), lag om färdtjänst (1997:736) 

och riksfärdtjänst (1997:735).  

Utöver det ansvarar nämnden för: 

1. yttrande om anordnande av automatspel, roulettspel, tärningspel eller kortspel 

2. avge kommunens yttrande i fråga om antagande av hemvärnsman 

3. tillsyn av detaljhandel som bedriver försäljning av vissa receptfria läkemedel 

4. bostadsanpassningsbidrag 

5. ansvarar för tillstånd och tillsyn av tobakshandel enligt lagen om tobak och 

liknande produkter (2018:2088) och lag om tobaksfria nikotinprodukter 

(2022:1257).  

Vård och omsorg  
2 § Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt hälso- och 

sjukvårdslagen HSL (2017:30). 

Personal-, budget- och verksamhetsansvar 
3 § Socialnämnden har ansvar för personal, budget och verksamhetsfrågor inom de 

ansvarsområden som ges av detta reglemente, eller som på annat sätt har beslutas om 

av kommunfullmäktige.  

Övrigt 
4 § Socialnämnden ansvarar för yttranden till extern part eller myndighet i ärenden 

som berör nämndens ansvars- eller verksamhetsområden.  

 


