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Reglemente för Individ- och familjenämnden 
1§ Antagen av kommunfullmäktige den 2022-06-20 och senast reviderad av kommunfullmäktige den 
2022-12-19. 

 
Enligt kommunallagen 6 Kap 32 § ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmrare 
föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 
För Individ- och familjenämndens arbete gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för 
nämnder och dess verksamhet, bestämmelserna i detta reglemente.  

Reglementet bör ses över och eventeuellt revideras vart 4:e år. 
 

Uppdrag och verksamhet 
2 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnderna ska följa det fullmäktige- i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilda 
beslut- har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 

Uppgifter och ansvarsområden 
3 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn av 
fullmäktiges fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.  
Individ och familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs 
om socialnämnd. 

Nämndens ansvarområden omfattar: 

 
1. Att ge barn och unga, som är i behov av detta, skydd, stöd och vård, i enlighet med 5 

kap. 1-3§§ och 6 kap Socialtjänstlagen (SoL), samt Lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU). 

2. Att pröva den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd, i enlighet med 4 kap. 
Socialtjänstlagen (SoL).  

3. Att ge individer med missbruk stöd, skydd och behandling i enlighet med 9 kap. 9§ 
Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

4. Att ansvara för att den som har utsatts för våld av närstående, samt att barn som har 
utsatts för våld av närstående eller bevittnat våld av eller mot en närstående får det 
stöd och den hjälp som den behöver, i enlighet med 5 kap. 11§ Socialtjänstlagen 
(SoL).  

5. Att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra 
övergrepp ska ändra sitt beteende, i enlighet med 5 kap. 11a § Socialtjänstlagen. 

6. Att erbjuda stöd för att underlätta för personer som stödjer en närstående med 
funktions-nedsättning i enlighet med 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen (SoL). 

7. Att erbjuda behövligt stöd till ett barn som utsatts för brott, samt barnets närstående i 
enlighet med 5 kap. 11§ Socialtjänstlagen (SoL). 

8. Att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer i enlighet med 5 kap. 
12§ Socialtjänstlagen (SoL). 

9. Att ge insatser till personer enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade). 



10. Att ge insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) 4 Kap § 1 till personer med psykiska och 
fysiska funktionsnedsättningar som innefattas i LSS personkrets § 1:1-2 och personer 
som har någon form av neuropsykiatrisk diagnos. 

11. Att ge insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) 4 Kap § 1 till personer med psykisk 
funktionsnedsättning1. ”ett tillstånd där personen upplever väsentliga svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan 
antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna kan bestå i funktionshinder, 
det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en 
funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av 
funktionsnedsättningen.” 

12. Den del av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som delegerats av legitimerad 
personal till IFF:s anställda för de patienter som omfattas av stöd och insatser enligt 
punkt 8, 9, 10 och ovan 

13. Ge socialt stöd till nyanlända under etableringen i enlighet med 1§ i lag (2010:197) 
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt att för samma målgrupp 
pröva rätten till ekonomiskt bistånd i glappet mellan Migrationsverkets utbetalda 
dagersättning och etableringsersättningen. 
 

4 § Individ- och familjenämnden ska inom sina ansvarsområden: 

1. Ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell 
lagstiftning. 

2. Ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För 
detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. 

3. Rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat enligt av 
Kommunfullmäktige antagna Styrprinciper. 

4. Månadsvis, med undantag för januari och juni månads utfall, genomföra 
budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som ekonomi 
för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång. 

5. Föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet 
och verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna 
utövar sin uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser 
som anordnas av kommunstyrelsen. 

6. Medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och 
resurser grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 
 

5 § Utöver vad som anges i 3-4 §§ ansvarar nämnden för att: 

1. samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer 
som berörs av nämndens ansvarsområde, 

2. med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

3. lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 
4. verka för reformering av nämndens regelbestånd, 
5. svara för formellt arbetsmiljöansvar för verksamheter inom nämndens ansvarsområde, 
6. vara registeransvarig för de personregister som nämnden för sin verksamhet och 

förfogar över, 

                                                      
1 Psykisk funktionsnedsättning som begrepp definierat av den statliga utredningen Nationell psykiatrisamordning 



7. besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
Offentlighets och sekretesslagen (2009:400), 

8. ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag 
(1990:782) och kommunens arkivstadgar, samt 

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

Särskilda uppgifter 
6 § Individ- och familjenämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende  
området individ- och familjeomsorg, området omsorger om personer med funktionsnedsättningar och 
socialpsykiatri. Nämndens ansvar styrs övergripande av Socialtjänstlagen, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, Föräldrabalken, Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen. 

Individ- och familjenämndens ansvar omfattas inte av bestämmelserna i Socialtjänstlagen 5 Kap §§ 4-
6 eller andra bestämmelser som refererar till de personkretsar eller behovsområden som avses i dessa 
lagrum (se reglemente för Omsorgsnämnden). Ansvarsgränser mot Omsorgsförvaltningen regleras i 
övrigt av särskilda beslut och överenskommelser, träffade mellan Individ- och familjenämnden och 
Omsorgsnämnden. 

Individ- och familjenämnden fullgör i övrigt vad som stadgas avseende kommunens ansvar enligt: 

• Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
• Brottsbalken 
• Namnlagen 
• Äktenskapsbalken 
• Ärvdabalken 
• Socialförsäkringsbalken 
• Lagen om medling med anledning av brott 
• Lag om mottagande av asylsökande 
• Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
• Övriga till området hörande allmänna författningar och förordningar 

Därutöver ska nämnden: 

1. Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen. 
2. Medverka i samhällsplanering och i samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen, 
3. Informera om sina verksamheter i kommunen. 
4. Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningar för goda 

levnadsförhållanden. 
5. Svara för upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd, inom 

ansvarsområdet för individ- och familjeomsorg och ansvarsområdet för omsorger om 
personer med funktionsnedsättningar enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, till familjer och enskilda som behöver det. 

6. Verka för att samråd och överenskommelser sker med samhällsbyggnadsnämnden vad 
avser behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning och med 
Nybro Bostads AB avseende drift, skötsel och underhåll av olika lokaler som används 
inom individ- och familjeomsorgen. 

7. Vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 
 
 



Personalansvar 
7 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnderna har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde. Följande frågor som kommunstyrelsen 
ansvar för är undantagna nämndens personalansvar: 
 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 
11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

4. besluta om stridsåtgärder 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

 
 
8 § Kommunstyrelsen utövar kommunens förhandlingsskyldighet och träffar kollektivavtal 
beträffande kommunens arbetstagare såvida inte annat beslutas av kommunfullmäktige. 
 
9 § Samverkan enligt FAS 05 eller förhandlingar enligt 11-14 och 38 §§ (1976:580) om 
medbestämmandelagen i arbetslivet hänförs till respektive nämnds verksamhetsområde och ska föras 
vid den nämnden. Detta följer av 6 kap. 3 § KL. 
 
§ 10 Den administrativa organisationen och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av  
nämndens uppgifter ingår i individ- och familjeförvaltningen. 
 

Behandling av personuppgifter 
11 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning 
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
 
Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
12 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem; 

• I reglemente 
• genom finansbemyndigande 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

 



Information och samråd 
§ 13 Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från 
nämnd erhålla den information och det underlag som de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsen eller annan nämnds 
verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

Självförvaltningsorgan 
§ 14 Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, 
arbetsformer och mandattid. 

 

Individ- och familjenämndens arbetsformer 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN 
§ 15 Nämnden sammanträder på de dagar och tider som nämnden bestämmer senast vid årets första 
sammanträde.  
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 
 
Ordföranden ska om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde, eller ändra dagen eller tiden 
för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 

 
KALLELSE 
§ 16 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordförande eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse ska vara skriftlig – eller elektronisk om sådan överenskommelse träffats, och innehålla 
uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare som 
får närvara vid sammanträdet senast 5 fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 



 
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i 
kallelsen ange om utelämnande av handlingar skett. 
 
Föredragningslistan till Individ- och familjenämndens sammanträde ska finnas tillgänglig för 
allmänheten på Nybro kommuns hemsida. 

OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN 
§ 17 Individ- och familjenämnden har rätt att besluta om allmänheten skall äga rum att närvara vid 
sammanträde med nämnden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

 
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
§ 18 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar närvara på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans vid sammanträden. 

 
NÄRVARORÄTT 
§ 19 Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och 
delta i överläggningarna.  

Härutöver får nämnden kalla förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara 
vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges detta. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

Vid frånvaro av nämnds sekreterare tjänstgör den befattningshavare på förvaltningen som 
förvaltningschefen utser. 
 
 
SAMMANSÄTTNING 
§ 20 Individ och familjenämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare som ska vara personliga om de 
inte utsetts genom proportionellt val. Bland de ordinarie ledmöterna ska finnas en ordförande samt en 
förste och en andre vice ordförande. 

Individ- och familjenämndens mandatperiod är  4 år. Individ- och familjenämndens tjänstgöringstid 
räknas från och med det sammanträde då kommunfullmäktige förättar val av ledamöter och ersättare 
in till det sammanträde då val förrättas nästa gång. 
 



 
ORDFÖRANDEN 

§ 21 Det åligger ordföranden 

1. att leda nämnden arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs, 

 

PRESIDIUM 
§ 22 Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande.  Individ- och familjenämndens ordförande och förste och andre vice ordförande utses av 
kommunfullmäktige. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 
 

PRESIDIEBEREDNING 
§ 23 Individ- och familjenämndens presidium träffas inför varje sammanträde för beredning. 
Ordföranden bestämmer i samråd med förvaltningschef vilka som utöver Individ- och 
familjenämndens presidium ska delta i presidieberedningen. Protokoll behöver ej föras från 
presidieberedning.  

 
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 
§ 24 Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättare ska fullgöra samtliga ordinarie uppgifter. 

 
FÖRHINDER 
§ 25 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Är ledamot förhindrad att delta i sammanträde eller del 
där av, ska denne själv underrätta sin ersättare om detta. 

 
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING 
§ 26 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamoten ställe. Den ersättare som kallas in som står i tur att tjänstgöra om som inte redan 
har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits 
upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. 



Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde, oberoende av turordning. Om det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkas genom ersättares tjänstgöring, får dock en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner 
i turordningen. 
 
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING 
§ 27 Förtroendevald eller anställd som är jävig i ett ärende hos styrelsen eller utskott får inte delta eller 
närvara vid handläggningen av ärendet. Den ledamot som känner till en omständighet, som kan antas 
utgöra jäv, ska självmant ge det tillkänna. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under sammanträdet på grund av annat hinder än jäv, får 
åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan 
partierna. 

 
YRKANDEN 
§ 28 När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutat, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden 
befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om 
inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 

 
DELTAGANDE I BESLUT 
§ 29 En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation.  
  
RESERVATION 
§ 30 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 
JUSTERING AV PROTKOLL 
§ 31 Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter 
sammanträdesdagen. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för allmänheten på Nybro kommuns hemsida. 
 
 
 
 



KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M 
§ 32 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
DELGIVNINGSMOTTAGARE 
§ 33 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar. 

 
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 
§ 34 Skrivelser, avtal andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av  
ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som utsetts enligt särskilt 
beslut. Vid förfall för ordföranden inträder förste vice ordföranden och vid förfall för denne inträder 
andre vice ordföranden. 

Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller av nämnden utsedd tjänsteperson att 
besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får inte 
delegeras.  

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras 
av den som utses därtill. 

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden. 
Anmälan ska se till nämnden av beslut fattande med stöd av delegation. 

Delegationsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår. 

Vid synnerliga skäl och vid behov av skyndsamt beslut äger/ges ordföranden en övergripande 
beslutanderätt, exempelvis när det gäller avtal, ansökningar och dyl.  
Ordförandebeslut skall återredovisas till nämnd vid påföljande sammanträde 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 
UTSKOTT 
§ 35 Inom individ- och familjenämnden finns ett utskott bestående av fem ledamöter och tre ersättare. 

Individ- och familjenämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande är tillika 
ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande i utskottet. 

Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland dess ordinarie ledmöter samma tid som de 
invalts i nämnden. Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare tjänstgör vid förfall för ordinarie ledamot i den turordning som de valts som 
ersättare i utskottet. 

För ordföranden i utskott gäller vid längre frånvaro, enligt 24 § ovan, att utskottet utser annan  
ledamot i utskottet att ersätta ordföranden. 

Avgår ledamot eller ersättare i utskott ska Individ- och familjenämnden snarast förrätta 
fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden. 

Utskotten sammanträder på dagar och tider, som varje utskott bestämmer, och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att 
kallese utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats 



för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Kallelse med föredragningslista 
tillställes vid kallelse endast tjänstgörande ledamot.  
Aktuella handlingar till ersättare som inkallas att tjänstgöra skickas digitalt av förvaltningens 
sekreterare. Ordinarie ledamot ansvarar för att meddela sekreterare gällande frånvaro. 

Individ- och familjenämnden kan därutöver tillsätta särskilda utskott. 
För beslutsförhet i utskotten erfordras att minst tre ledamöter är närvarande 

Utskott beslutar i ärende som delegerats till utskottet och som framgår av särskild arbetsordning. 

Då utskottet fattar delegationsbeslut på Individ- och familjenämndens vägnar ska 
tillkännagivanden om verkställd justering ske i den ordning som gäller för Individ- och  
familjenämnden. 
 
Anmälan ska ske till Individ- och familjenämnden av beslut fattade med stöd av delegation. 

Från kommunens nämnder, beredningar och anställda får utskotten infordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att utskotten ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
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