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12. Deltagande på distans socialutskottet (SN 2020.230)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 30 mars 2020 reviderades samtliga nämnders reglementen med en standardskrivning 
antagen av kommunfullmäktige för att möjliggöra sammanträden på distans med anledning av 
den pandemi som då konstaterades och som fortfarande pågår. I socialnämndens reglemente 
står att ledamöter får delta på nämndens och socialnämndens arbetsutskotts sammanträden på 
distans. Det lades in en text som inte är antagen av kommunfullmäktige att ledamöter ej får 
delta på socialnämndens socialutskotts sammanträde på distans. Skrivningen angående 
socialutskottet har i bifogade reviderade reglemente tagits bort så att även socialnämndens 
socialutskott kan sammanträda digitalt. I samband med kommunfullmäktiges beslut gjordes 
en bedömning att socialutskottet inte skulle sammanträda på distans och det hade att göra med 
de tekniska lösningar som då fanns att tillgå inte ansågs vara säkra. Socialförvaltningen gör nu 
en annan bedömning då de har fått tillgång till ett system som de använder vid kundmöten och 
som anses kunna hantera de krav som ställs på säkerhet kring sekretess.

I nämnder där sekretessärenden behandlas är det viktigt att den distansdeltagande ledamotens 
lokal är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. En bedömning ska alltid genomföras om ett ärenden 
som innehåller sekretessbelagd information ska få behandlas eller inte på ett sammanträde där 
deltagare deltar på distans. Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är 
anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, 
bild eller ljud.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-16, Revidering av socialnämndens reglemente
 Socialnämndens reglemente



Deltagande på distans 
socialutskottet

12

SN 2020.230



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-11-16

DNR SN 2020.230 
ANNICA BROZIN SID 1/2
NÄMNDSEKRETERARE 
  
ANNICA.BROZIN@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Deltagande på distans socialutskottet

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Den 30 mars 2020 reviderades samtliga nämnders reglementen med en 
standardskrivning antagen av kommunfullmäktige för att möjliggöra sammanträden 
på distans med anledning av den pandemi som då konstaterades och som fortfarande 
pågår. I socialnämndens reglemente står att ledamöter får delta på nämndens och 
socialnämndens arbetsutskotts sammanträden på distans. Det lades in en text som 
inte är antagen av kommunfullmäktige att ledamöter ej får delta på socialnämndens 
socialutskotts sammanträde på distans. Skrivningen angående socialutskottet har i 
bifogade reviderade reglemente tagits bort så att även socialnämndens socialutskott 
kan sammanträda digitalt. I samband med kommunfullmäktiges beslut gjordes en 
bedömning att socialutskottet inte skulle sammanträda på distans och det hade att 
göra med de tekniska lösningar som då fanns att tillgå inte ansågs vara säkra. 
Socialförvaltningen gör nu en annan bedömning då de har fått tillgång till ett system 
som de använder vid kundmöten och som anses kunna hantera de krav som ställs på 
säkerhet kring sekretess. 

I nämnder där sekretessärenden behandlas är det viktigt att den distansdeltagande 
ledamotens lokal är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av 
sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. En bedömning ska alltid 
genomföras om ett ärenden som innehåller sekretessbelagd information ska få 
behandlas eller inte på ett sammanträde där deltagare deltar på distans. Den 
distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är anpassad så att obehöriga 
inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

David Gyllenstråle Annica Brozin
Socialchef Nämndsekreterare
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Reglemente för socialnämnden
Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-16 § 129, reviderad 2016-09-12
 § 131, 2018-06-18 § 93, 2019-05-06 § 66, 2019-06-17 § 92 och 2020-03-30 § 19.

Förutom det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

1. Övergripande uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd eller motsvarande enligt Socialtjänstlagen (2001:453) samt 
kommunens uppgifter enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Socialnämnden ansvarar för hanteringen av POSOM gruppen.

Socialnämnden har huvudansvaret för socialförvaltningens arbetsmiljö enligt 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess föreskrifter.

2. Nämndens övriga uppgifter

Socialnämnden fullgör inom sitt ansvarsområde specialreglerade kompletterande 
uppgifter enligt följande lagar och förordningar:

- Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
- Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
- Socialtjänstförordningen (2001:937)
- Föräldrabalken (19949:381)
-Lag om ändring i föräldrabalken (SFS 2018:1279)
- Förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
- Socialförsäkringsbalken (2010:110)
- Lagen (1997:736) om färdtjänst
- Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
- Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
- Dataskyddsförordningen GDPR
- Alkohollagen (2010:1622)
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Ärvdabalk (1958:637), i de delar som avser dödsboanmälningar
- Skuldsaneringslag (2016:675)
- Spellag (2018:1138)
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3. Delegering från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att vid behov utvidga tillämpningen av 
Lag om valfrihetssystem (2008:962) inom socialnämndens verksamhetsområde.

4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med speciallagstiftning och
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de bestämmelser som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

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

5. Personuppgiftsansvar

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter.

6. Arbetsmiljöansvar

Socialnämnden är som arbetsgivare för socialförvaltningen huvudansvarig för en god 
arbetsmiljö. Ansvaret är kollektivt för alla ledamöter i nämnden. Arbetsmiljöansvaret 
kan inte delegeras. 

Dessa uppgifter är fördelade från fullmäktige till nämnd:

- se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för 
arbetsmiljön.

- verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål 
tas fram.

- se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens 
för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.

- ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan drivas ute på arbetsplatserna och att 
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.

- se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.

- se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.

- se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 
arbetsplatserna.
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7. Nämndens sammansättning

Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Nämnden har en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

8. Nämndens arbetsformer

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer för ett år i sänder 
eller när ordföranden finner det nödvändigt.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 
sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden, 1:e  vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

Nämnden har rätt att besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.

9. Ersättarnas tjänstgöring m m

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur- 
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar efter 
pågående ärende att tjänstgöra för ledamoten.

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

Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.¨



REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
2020-03-30

SID 4/6
6.1.1

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

10. Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden, 1:e  vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av 
den till åldern äldsta ledamoten.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

11. Omröstning

Begärs omröstning i visst ärende skall sådan, sedan omröstningsproposition blivit 
godkänd, ske enligt uppropslista varvid ordföranden ska avge sin röst sist.

12. Protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som väljs vid sammanträdet. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen måste redovisas skriftligt vid sammanträdet.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska det ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet.

13. Nämndens ordförande

Det åligger nämndens ordförande att:

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, 
ekonomi och effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

- främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall.

14. Nämndens utskott

Inom nämnden ska finnas ett arbetskott bestående av tre (3) ledamöter och tre (3)
ersättare och ett socialutskott bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Vid ny mandatperiod ska nämnden vid sitt första sammanträde välja ledamöter och 
ersättare till utskotten.

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i något av utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot 
i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda, ska ersättare närvara vid 
utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall 
har inte ersättare rätt att närvara vid sammanträdet.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten ska nämnden snarast förrätta 
fyllnadsval.

Utskotten sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande.

För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar 
som är föreskrivet för nämnden.

Utskotten ska använda kommunallagens regler för nämnden i tillämpliga delar när 
det gäller:

- jäv
- förfarande då beslut fattas
- protokoll och protokollsjustering
- tillkännagivande och justering
- reservation
- utomståendes närvarorätt.

15. Deltagande på distans

Ledamöter får delta på nämndens och socialnämndens utskotts sammanträden på 
distans endast under extraordinära händelser. En extraordinär händelse är en 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av kommunen. Ordföranden bedömer om sådana extraordinära 
händelser föreligger och om en ledamot får delta på distans eller inte.

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor i enlighet med kommunallagen.

Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla 
till nämndens/utskottets sekreterare vilka ledamöter som avser att delta på distans. 
Ordföranden får besluta om undantag från denna regel.
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Ledamöter som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt 
med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil 
internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot förlorar 
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för 
att delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda.

Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en 
ändring av närvaro är lämplig. Närvaroändringen får då ske även under ett pågående 
ärende.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är anpassad så att 
obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.

16. Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller anställd som 
nämnden bestämmer.

17. Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas vid sammanträdet ska 
undertecknas av ordföranden, vid förfall för denne av 1:e vice ordföranden, vid förfall 
för denne av 2:e vice ordförande.

I de fall frågor är delegerade till socialnämndens utskott är det utskottets ordförande 
som har nu nämnda rätt eller vid förfall för denne är det utskottets vice ordförande. 

18. Delegation av beslutanderätt

Omfattning av den delegation som nämnden har rätt till enligt 6 kap 37-41 §§ och 7 
kap. 5-8 §§ kommunallagen (2017:725), bestämmer nämnden i särskild 
delegationsordning.
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