
  
 

 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2022, § 25 
Dnr KS 2022/210   
(Ersätter Kfs 2022:09) 
 
 

1 § 
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även 
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.  

Nämndens uppgifter 

2 § 
Socialnämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande omsorg 
om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, socialtjänstens 
barn- och ungdomsverksamhet, frågor om våld i nära relationer, 
missbruksfrågor, ekonomiskt bistånd – inklusive samordning av stadens 
arbete med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott - hemlöshetsfrågor och 
samverkan med frivilligorganisationer på det sociala området där detta inte 
ankommer på äldrenämnden.  

Socialnämnden ska bidra till att socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet samt till likställighet inom staden genom att 

1. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete 
2. utarbeta förslag till riktlinjer för socialtjänsten i staden 
3. följa upp stadens samlade socialtjänstverksamhet 

 
Nämnden ansvarar vidare för kommunövergripande frågor rörande drog- 
och brottsprevention samt för tillståndsgivning, anmälningsärenden och 
tillsyn enligt alkohollagen och alkoholförordningen. Nämnden ansvarar 
vidare för stadens tillståndsgivning för försäljning av tobaksvaror, 
anmälningsärenden för försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt tillsyn av försäljning av tobaksvaror, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, allt enligt lagen om tobak 
och liknande produkter.  

Nämnden svarar även för stadens forsknings- och utvecklings-
verksamhet inom socialtjänstens område (FOU). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommunal författningssamling för 
Stockholm 

 Utgiven av stadsledningskontoret 2022:21 
 
 
Reglemente för socialnämnden 
 



 

 

3 § 
Nämnden svarar även för stadens 

1. familjerådgivning 
2. enhet för hemlösa samt övriga kommunövergripande uppgifter 

avseende akuta insatser för hemlösa 
3. jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg 
4. kommunövergripande uppsökande arbete inom individ- och 

familjeomsorg 
5. kontroll av handeln med receptfria läkemedel enligt lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel 
6. kommunövergripande frågor rörande budget- och 

skuldrådgivning  
7. samordning av planering av bostäder inom stadsdelsnämndernas 

samverkansområden, exklusive äldreboenden 
8. stadsövergripande avhopparverksamhet 
9. hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och 

daglig verksamhet enligt LSS  
10. förstärkningsteam inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård  
11. internetbaserad socialtjänstrådgivning  
12. beställaransvar vid byggnation av bostäder med särskild service 

enligt LSS 
 

4 §  
Nämnden svarar vidare för 

1. alkoholrådgivning och öppenvårdsinsatser för 
alkoholmissbrukare 

2. öppenvårdsbehandling för personer över 18 år, som har eller har 
haft narkotikaproblem eller spelmissbruk och/eller deras familjer 

3. skyddat boende för våldsutsatta  
4. öppenvårdsinsatser för personer som köper eller säljer sexuella 

tjänster eller använder sex som självskadebeteende 
5. funktionen regionkoordinator mot människohandel 
6. övergripande samordning, information samt råd och stöd i 

HIV/AIDS-frågor 
7. bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamheter inom 

socialtjänstens område, där detta inte ankommer på 
stadsdelsnämnd eller äldrenämnd 

8. rekrytering, utbildning och handledning för familjehem samt 
utbildning för familjevårdsenheter och blivande adoptivföräldrar 

9. socialpedagogiskt centrum för adoptivbarn med familjer 
10. utredning av jourhems allmänna lämplighet 
11. insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade som avser personer som placerats utanför 
Stockholms län och som vid kommunaliseringen år 1995 
överfördes från landstinget till staden i samband med 
överföringen av LSS-verksamheter 

12. sociala insatser i samband med akutvård och utrednings- och 
behandlingsinsatser för ungdomar som har eller misstänks ha 
missbruksproblem 

13. insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade som avser lovverksamhet för barn och 
ungdomar samt motsvarande för vuxna 



 

 

14. Barnahus som ska biträda stadsdelsnämnderna i ärenden som rör 
misshandel och övergrepp mot barn och unga samt medverka i 
kunskapsutvecklingen om utsatta barn 

15. Insatser för ungdomar rörande brottsofferstöd och medling enligt 
socialtjänstlagen 

16. tillhandahållande av påföljden ungdomstjänst samt insatsen 
särskilt kvalificerad kontaktperson i samband med påföljden 
ungdomsvård 

17. mottagande av ensamkommande asylsökande barn och 
ungdomar, upp till 18 år, från det att de ankommer till staden till 
dess att de av Migrationsverket anvisas och flyttar till annan 
kommun. 

18. tillhandahållande av boende för ensamkommande asylsökande 
barn samt för ensamkommande barn och unga som fått 
uppehållstillstånd  

19. erbjudande om boende, praktiskt stöd, initialt ekonomiskt bistånd 
och initial samhällsintroduktion till nyanlända flyktingar som 
kommer till staden enligt överenskommelse om mottagning 
anläggningsboende 

20. genomförande av centrala upphandlingar enligt lag om 
valfrihetssystem på uppdrag av kommunfullmäktige 

21. åtgärder rörande dödsboförvaltning och dödsboanmälan som 
följer av ärvdabalken, samt åtgärder rörande dödsbo som följer av 
lag (2015:417) om arv i internationella situationer, biståndsbeslut 
enligt socialtjänstlagen samt åtgärder rörande begravning som 
följer av begravningslagen  

22. att förmedla bostäder med särskild service enligt LSS samt grupp- 
och stödboende enligt SoL  

23. bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut för 
stadsdelsnämndernas räkning  

24. att rekvirera statliga medel för insatser eller utveckling inom 
socialtjänstens område  

25. stärkt skolstöd inom familjehemsvården, SkolFam  
26. Kris- och katastrofberedskap samt krisstöd vid kriser och 

katastrofer utanför kontorstid till dess att operativt ansvar tas över 
av berörd stadsdelsnämnd. 
 

5 §  
Nämnden ska ansvara för yttranden om ansökningar till Försvarsmakten 
om antagning till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen. 

6 §  
Vid fullgörande av uppgifterna enligt 2, 3 och 4 §§ gäller för nämnden vad 
som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd eller annars om 
nämnd som utövar ledning av socialtjänsten. 



 

 

7 §  
Nämnden ska på beställning av andra nämnder mot ersättning av den 
beställande nämnden tillhandahålla 

1. ett varierat utbud av institutioner och platser för barn och 
ungdomar med psykosociala problem och deras familjer samt 
vuxna med missbruksproblem eller andra psykosociala problem 
(HVB - Hem för vård och boende, familjehem) 

2. gemensamma upphandlingar enligt lagen om offentlig 
upphandling inom nämndens ansvarsområde  

3. stödinsatser i form av lönebidrags- och OSA-anställningar 
(offentligt skyddat arbete) för personer aktuella vid enheten för 
hemlösa 

4. sociala insatser i samband med akutvård och utrednings- och 
behandlingsinsatser för ungdomar som har eller misstänks ha 
missbruksproblem 

5. ledsagar- och avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 

6. korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade  

7. förmedlingstjänster avseende kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 
Nämnden får även på uppdrag av annan utföra verksamhet som avses i 
denna paragraf, i den mån sådan samverkan gagnar verksamheten inom 
Stockholm. 

Ersättning för verksamhet som utförs på beställning får inte överstiga 
socialnämndens självkostnad för den beställda verksamheten. 

8 §  
Nämnden ska förvalta stadens avtal med SHIS Bostäder. 

Förvaltningsorganisation 

9 § 
Under nämnden lyder socialförvaltningen. Förvaltningen leds av en 
förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. 

Nämnden får utfärda instruktion för förvaltningen och dess personal. 

Antal ledamöter och ersättare  

10 § 
Nämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare. 
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