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Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-16.
Ändrat utifrån följande beslut i kommunfullmäktige:
2012-04-26, § 128
2013-09-26, § 241
2013-12-19, § 325
2015-03-26, § 78
Socialnämnden
§1

Ansvarsområden

Socialnämnden ska
− fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt avser individoch familjeomsorg och funktionshinderomsorg, samt de övriga
uppgifter inom dessa verksamhetsområden, som enligt gällande
författningar ankommer på socialnämnd, med undantag av de uppgifter
som enligt detta reglemente tillagts har äldrenämnden eller de sociala
områdesnämnderna eller uppgift för vilken barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden svarar (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade)
− medverka i samhällsplaneringen och genom egna initiativ och som ett
av socialtjänstens två remissorgan i samhällsplaneringsfrågor främja
utvecklingen av en god samhällsmiljö
− ansvara för beredskapsplaneringen inom nämndens verksamhetsområde
− handlägga och samordna frågor, som ej är av principiell karaktär,
rörande kommunens invandrar- och flyktingverksamhet
− förvalta under nämndens vård ställda stiftelser samt besluta om utdelning av medel från dessa
− fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen
− fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen vad avser den
omedelbara tillsynen över handeln med tobaksvaror, med undantag av
de uppgifter som har tillagts miljönämnden
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− fullgöra de hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i nämndens
verksamhet inklusive sådana uppgifter som åläggs nämnden på
uppdrag av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
− fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
− ansvara för det arkivmaterial som finns hos socialnämnden samt att ge
riktlinjer för de sociala områdesnämndernas arkivvård
− ansvara för behandlingen av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

§2

Övergripande ansvar

Till socialnämndens uppgifter inom socialtjänsten hör att inom sitt
ansvarsområde ha ett övergripande ansvar för
− socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen
− övriga strukturinriktade insatser inom socialtjänsten såsom allmänt
förebyggande verksamhet, uppsökande verksamhet och allmän upplysningsverksamhet
− allmänt inriktade insatser
− kommunens individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg
samt att familjer och enskilda får omsorg och service, upplysningar,
råd, stöd, vård, behandling, försörjningsstöd och annat bistånd.

§3

Ledning och styrning

Socialnämnden ska
− inom sitt ansvarsområde verka för att kommunens socialtjänst
utvecklas i enlighet med de intentioner som anges i socialtjänstlagen
− inom sitt ansvarsområde verka för samarbete mellan kommunens
socialtjänst och de övriga samhällsorgan som har sociala och/eller
hälso- och sjukvårdsuppgifter
− upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för socialtjänstens
individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg, samt den del av
socialtjänstens gemensamma verksamhet som är hänförlig till dessa två
verksamhetsområden av socialtjänsten förutom hälso- och sjukvård
− planlägga, samordna, följa upp och utveckla kommunens socialtjänst
inom sitt ansvarsområde
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− se till att samordning sker i frågor där både socialnämnden och
äldrenämnden har ett likartat ansvar, så att nämndernas riktlinjer till
förvaltningen och rekommendationer till områdesnämnderna blir
överensstämmande
− fastställa riktlinjer för verksamheten
− för kommunens räkning ansöka om och uppbära statsbidrag, som enligt
gällande författningar utgår för verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

§4

Övriga åligganden

Socialnämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och
lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens övriga nämnder. Nämnden får begära yttranden
och upplysningar från dessa övriga nämnder när det behövs för att
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Innan remissvar avges ska i
förekommande fall berörd områdesnämnds synpunkter inhämtas när
socialnämnden anser det befogat.
Socialnämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige
har överlämnat till nämnden.

Äldrenämnden
§5

Ansvarsområden

Äldrenämnden ska
− fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt avser
äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt de övriga uppgifter inom
äldreomsorgsområdet som enligt gällande författningar ankommer på
socialnämnd med undantag för de uppgifter som enligt detta
reglemente tillagts socialnämnden eller de sociala områdesnämnderna
− medverka i samhällsplaneringen och genom egna initiativ och som ett
av socialtjänstens två remissorgan i samhällsplaneringsfrågor främja
utvecklingen av en god samhällsmiljö
− ansvara för beredskapsplaneringen inom nämndens verksamhetsområde
− förvalta under nämndens vård ställda stiftelser samt besluta om utdelning av medel från dessa
− ansvara för det arkivmaterial som finns hos äldrenämnden samt att ge
riktlinjer för de sociala områdesnämndernas arkivvård avseende
handlingar hänförliga till området äldreomsorg
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− ansvara för behandlingen av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

§6

Övergripande ansvar

Till äldrenämndens uppgifter inom socialtjänsten hör att inom sitt
ansvarsområde ha ett övergripande ansvar för
− socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen
− övriga strukturinriktade insatser inom socialtjänsten såsom allmänt
förebyggande verksamhet, uppsökande verksamhet och allmän
upplysningsverksamhet
− allmänt inriktade insatser
− kommunens äldreomsorg samt att enskilda får omsorg och service,
upplysningar, råd, stöd och vård hänförligt till verksamhetsområdet
− ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen inom socialtjänstens ansvarsområde.

§7

Ledning och styrning

Äldrenämnden ska
− inom sitt ansvarsområde verka för att kommunens äldreomsorg
utvecklas i enlighet med de intentioner som anges i socialtjänstlagen
− inom sitt ansvarsområde verka för samarbete mellan kommunens
äldreomsorg och de övriga samhällsorgan som har sociala och/eller
hälso- och sjukvårdsuppgifter
− upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för den samlade
äldreomsorgen samt den del av socialtjänstens gemensamma
verksamhet som är hänförlig till äldrenämndens ansvarsområde
− planlägga, samordna, följa upp och utveckla kommunens äldreomsorg
och socialtjänstens hälso- och sjukvård
− se till att samordning sker i frågor där både äldrenämnden och
socialnämnden har ett likartat ansvar, så att nämndernas riktlinjer till
förvaltningen och rekommendationer till områdesnämnderna blir
överensstämmande
− fastställa riktlinjer för verksamheten
− för kommunens räkning ansöka om och uppbära statsbidrag, som enligt
gällande författningar utgår för verksamhet inom nämndens
ansvarsområde.
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§8

Övriga åligganden

Äldrenämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och
lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens övriga nämnder. Nämnden får begära yttranden
och upplysningar från dessa övriga nämnder när det behövs för att
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Innan remissvar avges ska i
förekommande fall berörd områdesnämnds synpunkter inhämtas när
äldrenämnden anser det befogat.
Äldrenämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige
har överlämnat till nämnden.

§ 9 Socialnämndens respektive äldrenämndens övergripande ansvar
Även för de uppgifter som de sociala områdesnämnderna ansvarar för
enligt 11 § i detta reglemente har socialnämnden respektive äldrenämnden
ett samordnande och övergripande ansvar. Socialnämnden respektive
äldrenämnden ska inom ramen för ovanstående ansvar förbehålla sig rätten
att dels besluta i frågor av principiell eller övergripande natur, dels utfärda
för de sociala områdesnämnderna bindande riktlinjer beträffande den
verksamhet som områdesnämnderna ansvarar för.
Det innebär att socialnämnden respektive äldrenämnden ska
− utfärda förvaltningsövergripande riktlinjer för kommunens socialtjänst,
hälso- och sjukvård och verksamhet enligt LSS.
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De sociala områdesnämnderna
§ 10 Geografisk indelning
Kommunen är indelad i tre områden benämnda väster, söder och öster.
Områdena har följande avgränsning uttryckt i boendeområden/statistikområden:
OMRÅDE

(STATISTIKOMRÅDESKOD)

Väster:

Centrum öster (111), Liljeholmen (112), A6-Ryhov (113),
Rosenlund (114), Ekhagen (115), Österängen (116), Vättersnäs (117), Jönköping söder (212), Torpa (214), Mariebo
(215), Centrum väster (211), Bäckalyckan (213), Bymarken
(221), Dalvik (222), Skänkeberg (223), Järstorp (224),
Kortebo (225), Attarp-Backamo (231), Nyarp-Torp (232),
Trånghalla (233), Bankeryds landsbygd (234), Tenhult
(511), Tenhults landsbygd (512), Ödestugu (521).

Söder:

Gräshagen (216), Tokarp (217), Råslätt (321), Lockebo
(324), Barnarp-Odensjö (331), Barnarps landsbygd (332),
Gamla flygfältet (311), Fridhem (312), Ljungarums kyrkby
(313), Ljungarums ind omr (314), Haga (315), Gamla
Råslätt (316), Kettilstorp (317), Grästorp (322), Hovslätt
norr (325), Hovslätt söder (326), Norrahammar (341),
Norrahammar söder (342), Flahult (343), Norrahammars
landsbygd (344), Taberg (351), Månsarp (352), Månsarps
landsbygd (353), Bottnaryd (411), Bottnaryds landsbygd
(412), Mulseryd (421), Angerdshestra (431), Norra Unnaryd
(441).

Öster:

Öxnehaga (126), Huskvarna centrum (121), Norrängen
(122), Brunstorp (123), Gråbo-Tormenås (124), Huskvarna
söder (125), Bråneryd (127), Egnahem (131), Jutaholm
(132),
Stensholm-Jöransberg (133), Hakarp (134), Lekeryd (611),
Lekeryds landsbygd (612), Svarttorp (621), Järsnäs (631),
Kaxholmen (711), Skärstad (712), Gränna (811), Gränna
landsbygd (812), Visingsö (821), Ölmstad (831).

För varje område ska finnas en social områdesnämnd.

§ 11

Ansvarsområden

De sociala områdesnämnderna ska - envar inom sitt geografiska område
− avgöra ärenden som enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa
fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller annan
författning ankommer på socialnämnden och som avser vård eller
någon annan åtgärd beträffande enskild person
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− ansvara för behandlingen av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. För den förvaltningsgemensamma personuppgiftsbehandlingen ansvarar respektive social områdesnämnd för sin del
− svara för vården av sitt arkiv enligt socialnämndens och
äldrenämndens arkivanvisningar.
Vidare ska de sociala områdesnämnderna
− följa utvecklingen inom området och hos socialnämnden och/eller
äldrenämnden anmäla behov av åtgärder beträffande samhällsmiljön,
den sociala planeringen och den allmänt förebyggande verksamheten
− beakta de riktlinjer som har utfärdats av socialnämnden eller
äldrenämnden
− i övrigt fullgöra de uppdrag som socialnämnden eller äldrenämnden
har överlämnat.

§ 12 Övriga uppgifter
De sociala områdesnämnderna ska inom sina respektive ansvarsområden
avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan begäras av
kommunens nämnder och övriga organ samt myndigheter. I frågor som
berör mer än det egna området eller är av principiell eller övergripande
natur ska ett samlat yttrande avges av socialnämnden respektive
äldrenämnden i enlighet med 4 § respektive 8 § i detta reglemente.
De sociala områdesnämnderna har att - envar inom sitt
förvaltningsområde, själva eller genom ombud, föra kommunens talan i
mål och ärenden samt att träffa avtal.

§ 13 Begränsning
De sociala områdesnämnderna får inte göra framställning hos fullmäktige.
Ärenden och framställningar till kommunstyrelsen och fullmäktige bereds
av socialnämnden respektive äldrenämnden.

