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Revidering av reglementen för 
socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen 
och Centrum samt nämnden för funktionsstöd 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 10 oktober 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Reviderade reglementen avseende kapitel 2 för socialnämnderna Sydväst, Nordost, 
Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd, enligt bilaga 2–6 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 
 
 
 
Göteborg den 2 november 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2022 nr 209 
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Revidering av reglementen för 
socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen 
och Centrum samt nämnden för funktionsstöd 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Reviderade reglementen avseende kapitel 2 för socialnämnderna Sydväst, Nordost, 
Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd, enligt bilaga 2–6 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-15 § 13 om verksamhetsövergång för insatsen 
kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning från socialnämnderna 
Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum till nämnden för funktionsstöd. 
Stadsledningskontoret återkommer i detta ärende med förslag på reviderade reglementen 
där ansvaret för utförarverksamheten kontaktperson för vuxna över 18 år med 
funktionsnedsättning förtydligas. 

Stadsledningskontoret bedömer att förslag till revideringar i kapitel 2 i respektive 
reglementen förtydligar ansvaret för utförarverksamheten kontaktperson för vuxna över 
18 år med funktionsnedsättning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetsövergången kommer att hanteras inom given budgettilldelning. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Justeringar i reglementet bedöms förtydliga ansvaret för kontaktpersonverksamhet för 
vuxna med funktionsnedsättning. Förflyttningen av verksamhet innebär att kompetens om 
kontaktpersoner för vuxna med funktionsnedsättning samlas. En verksamhetsövergång 
kan därmed leda till ökad kvalitet i utförandet och därmed gynna den enskilde. 

 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-10 
Diarienummer 1073/22 
 

Handläggare  
Karin Wallquist 
Telefon:031-368 02 92 
E-post: karin.wallquist@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-09-15 § 13 
2. Kapitel 2 reglemente socialnämnd Sydväst 
3. Kapitel 2 reglemente socialnämnd Nordost  
4. Kapitel 2 reglemente socialnämnd Hisingen  
5. Kapitel 2 reglemente socialnämnd Centrum  
6. Kapitel 2 reglemente nämnden för funktionsstöd 
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Ärendet  
Förslag på revideringar av kapitel 2 i respektive reglementen för de fyra socialnämnderna 
Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd där ansvaret 
för utförarverksamheten kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning 
förtydligas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-15 § 13 om verksamhetsövergång för insatsen 
kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning från socialnämnderna till 
nämnden för funktionsstöd. Stadsledningskontoret avsåg i och med det att återkomma till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med förslag om att ansvaret för 
utförarverksamheten kontaktperson för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning 
förtydligas i respektive reglemente för de fyra socialnämnderna Sydväst, Nordost, 
Hisingen och Centrum samt nämnden för funktionsstöd. 

Föreslagna revideringar 
I kapitel 2 i reglementen för respektive socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och 
Centrum föreslås följande text införas: 

”Nämnden har uppdrag att efter beställning ansvara för verkställighet av insatserna 
kontaktperson och familjehem, enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och socialtjänstlagen, för barn och unga upp till 18 år med 
funktionsnedsättning.” 

I kapitel 2 i reglemente för nämnden för funktionsstöd föreslås följande text i kursivt 
införas: 

”Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) förutom insatsen rådgivning och annat 
stöd, samt verkställighet av insatsen kontaktperson för barn och unga upp till 18 år, 
insatsen familjehem för barn och unga upp till 18 år och insatsen korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under 
lov. Vidare ansvarar nämnden inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt socialtjänstlagen och tillkommande lagstiftning, om 
ansvaret inte lagts på annan nämnd.” 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att förslag till revideringar av kapitel 2 i reglementen för 
respektive socialnämnd Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum samt nämnden för 
funktionsstöd förtydligar ansvaret för utförarverksamheten kontaktperson för vuxna över 
18 år med funktionsnedsättning. 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Verksamhetsövergång för kontaktpersoner 
för vuxna över 18 år med 
funktionsnedsättning från socialnämnderna 
till nämnden för funktionsstöd  
§ 13, 0560/22 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kontaktpersonverksamhet för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning överförs 
från socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum till nämnden för 
funktionsstöd från och med den 1 oktober 2022.  

2. Socialnämnderna Sydväst, Nordost, Hisingen och Centrum ska i samband med 
beslutad verksamhetsövergång överlämna samt överlämna och införliva de allmänna 
handlingar som hör till kontaktpersonverksamhet för vuxna över 18 år med 
funktionsnedsättning till nämnden för funktionsstöd. 

Handling 
2022 nr 141. 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnderna - Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst 
Nämnden för funktionsstöd 
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

 

Dag för justering 
2022-09-26 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-15 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin  

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson  

 

Justerande 
Håkan Eriksson  
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Kapitel 2 – socialnämnd Sydvästs 
uppdrag  
Det kommunala ändamålet 
§ 1 Nämnden är en av fyra regionala socialnämnder inom Göteborgs Stad, vilkas 

geografiska gränser framgår av bilaga i tjänsteutlåtande Dnr 1017/20. 

Utöver de fyra regionala socialnämnderna finns ytterligare två socialnämnder, 
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd samt Göteborgs Stads äldre samt vård- 
och omsorgsnämnd. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 
§ 2 Nämnden ansvarar i stadsområde Sydväst för de uppgifter som ankommer på 

kommunen inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. 

Individ- och familjeomsorgens uppgifter fokuserar på socialtjänstlagens grupper; 
barn och unga, missbrukare, brottsoffer samt personer som vårdar eller stödjer en 
närstående inom dessa grupper. 

Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret för att individer får 
den hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Nämnden ansvarar i stadsområde Sydväst för de uppgifter som ankommer på 
kommunen inom socialtjänstens område avseende stöd och hjälp till individer 
och familjer för behov som inte primärt avser funktionsstöd, vård och omsorg till 
äldre eller om uppgift är tillagd annan nämnd. Socialnämnderna Centrum och 
Sydväst har ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ-och 
familjeomsorgen. 

§ 4 Nämnden ansvarar i stadsområde Sydväst för de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen av 
vård av missbrukare i vissa fall. 

§ 5 Nämnden ansvarar i stadsområde Sydväst för fritidsverksamhet som erbjuder 
aktiviteter och mötesplatser som stimulerar ungas personliga och sociala 
utveckling och bidrar till en rik och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar 
oavsett bakgrund och förutsättningar. Fritidsverksamheten är till för alla men har 
ett särskilt fokus på unga mellan 10 - 20 år. 

§ 6 Nämnden ansvarar för att handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
de av nämndens verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen. 

Samverkan 
§ 7 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets kapitel 1, samråda med 

och aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en 
likvärdig socialtjänst för individer och familjer ansvarar nämnden för: 
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1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 
övriga fem socialnämnder. 
2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på 
hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§ 8 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt 
uppdrag. 

§ 9 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och ungas bästa, i 
skolverksamhet. 

§ 10  Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, 
medverka i samordning och samverkan med övriga nämnder inom område 
socialpsykiatri. 

Självförvaltningsorgan 
§ 11 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 

självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. 

Bidrag 
§ 12 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de 
fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 13 Nämnden ansvarar i stadsområde Sydväst för handläggning av lokalt 
föreningsbidrag i, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 14 Nämnden ansvarar i stadsområde Sydväst för hemvårdsbidrag inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Taxor och avgifter 
§ 15 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde och sitt stadsområde anta taxor och 

avgifter av mindre ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på 
likabehandling av medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden. 

Särskilt ansvar 
§ 16 Nämnden ansvarar för att för samtliga stadsområden: 

1. Tillhandahålla boenden inom socialtjänstens område för individer med bistånd 
enligt socialtjänstlagen, som inte är särskilda boenden. 
2. Tillhanda boenden för äldre med funktionsnedsättning, missbruks- och/eller 
psykosocial problematik. 

§ 17 Med beaktande av befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden 
ska nämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom följande områden: 
1. Trygghetsarbete 
2. Krisstöd 
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3. Sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 
4. Folkhälsoarbete 
5. Samverkan med civilsamhället 
6. Fält- och grannskapsarbete. 

Nämnden har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra nämnders 
och styrelsers medverkan inom stadsområde Sydväst. 

Uppdrag efter beställning 
§ 18 Nämnden har uppdrag att efter beställning ansvara för verkställighet av insatserna 

kontaktperson och familjehem, enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och socialtjänstlagen, för barn och unga upp till 18 år med 
funktionsnedsättning. 

Särskilda utskott 
§ 19 Nämnden ska ha minst två utskott för handläggning av individärenden med 

undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst 
fem ledamöter och högst tre ersättare. 
Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar: 
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid 
sammanträde,  
27 § om beslutsförhet, 
33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm,  
36 § om delgivning. 
Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer. 

Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation. 

Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall får endast ges till nämndens ordförande eller annan namngiven 
ordinarie nämndledamot. 

Sammansättning 
§ 20 Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Kapitel 2 – socialnämnd Nordost uppdrag 
Det kommunala ändamålet 
§ 1 Nämnden är en av fyra regionala socialnämnder inom Göteborgs Stad, vilkas 

geografiska gränser framgår av bilaga i tjänsteutlåtande Dnr 1017/20. 

Utöver de fyra regionala socialnämnderna finns ytterligare två socialnämnder, 
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd samt Göteborgs Stads äldre samt vård- 
och omsorgsnämnd. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 
§ 2 Nämnden ansvarar i stadsområde Nordost för de uppgifter som ankommer på 

kommunen inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. 

Individ- och familjeomsorgens uppgifter fokuserar på socialtjänstlagens grupper; 
barn och unga, missbrukare, brottsoffer samt personer som vårdar eller stödjer en 
närstående inom dessa grupper. 

Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret att individer får 
den hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Nämnden ansvarar i stadsområde Nordost för de uppgifter som ankommer på 
kommunen inom socialtjänstens område avseende stöd och hjälp till individer 
och familjer för behov som inte primärt avser funktionsstöd, vård och omsorg till 
äldre eller om uppgift är tillagd annan nämnd. Socialnämnderna Centrum och 
Sydväst har ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ- och 
familjeomsorgen. 

§ 4 Nämnden ansvarar i stadsområde Nordost för de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen av 
vård av missbrukare i vissa fall. 

§ 5 Nämnden ansvarar i stadsområde Nordost för fritidsverksamhet som erbjuder 
aktiviteter och mötesplatser som stimulerar ungas personliga och sociala 
utveckling och bidrar till en rik och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar 
oavsett bakgrund och förutsättningar. Fritidsverksamheten är till för alla men har 
ett särskilt fokus på unga mellan 10 - 20 år. 

§ 6 Nämnden ansvarar för att handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
de av nämndens verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen. 

Samverkan 
§ 7 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets kapitel 1, samråda med 

och aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en 
likvärdig socialtjänst för individer och familjer ansvarar nämnden för: 
1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 
övriga fem socialnämnder. 
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2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på 
hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§ 8 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt 
uppdrag. 

§ 9 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och ungas bästa, i 
skolverksamhet. 

§ 10 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder inom område socialpsykiatri. 

Självförvaltningsorgan 
§ 11 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 

självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. 

Bidrag 
§ 12 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de 
fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 13 Nämnden ansvarar i stadsområde Nordost för lokalt föreningsbidrag, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 14 Nämnden ansvarar i stadsområde Nordost för hemvårdsbidrag inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Taxor och avgifter 
§ 15 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde och sitt stadsområde anta taxor och 

avgifter av mindre ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på 
likabehandling av medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden. 

Särskilt ansvar 
§ 16 Med beaktande av befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden 

ska nämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom följande områden: 
1. Trygghetsarbete 
2. Krisstöd 
3. Sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 
4. Folkhälsoarbete 
5. Samverkan med civilsamhället 
6. Fält- och grannskapsarbete 

Nämnden har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra 
nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområde Nordost. 
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Uppdrag efter beställning 
§ 17 Nämnden har uppdrag att efter beställning ansvara för verkställighet av insatserna 

kontaktperson och familjehem, enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och socialtjänstlagen, för barn och unga upp till 18 år med 
funktionsnedsättning. 

Särskilda utskott 
§ 18 Nämnden ska ha minst två utskott för handläggning av individärenden med 

undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst 
fem ledamöter och högst tre ersättare. 
Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar: 
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid 
sammanträde,  
27 § om beslutsförhet, 
33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm,  
36 § om delgivning. 

Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer. 
Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation. 
Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall får endast ges till nämndens ordförande eller annan namngiven 
ordinarie nämndledamot. 

Sammansättning 
§ 19 Göteborgs Stads socialnämnd Nordost består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Kapitel 2 – Socialnämnd Hisingens 
uppdrag 
Det kommunala ändamålet 
§ 1 Nämnden är en av fyra regionala socialnämnder inom Göteborgs Stad, vilkas 

geografiska gränser framgår av bilaga i tjänsteutlåtande Dnr 1017/20. 

Utöver de fyra regionala socialnämnderna finns ytterligare två socialnämnder, 
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd samt Göteborgs Stads äldre samt vård- 
och omsorgsnämnd. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 
§ 2 Nämnden ansvarar i stadsområde Hisingen för de uppgifter som ankommer på 

kommunen inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. 

Individ- och familjeomsorgens uppgifter fokuserar på socialtjänstlagens grupper; 
barn och unga, missbrukare, brottsoffer samt personer som vårdar eller stödjer en 
närstående inom dessa grupper. 

Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret att individer får 
den hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Nämnden ansvarar i stadsområde Hisingen för de uppgifter som ankommer på 
kommunen inom socialtjänstens område avseende stöd och hjälp till individer 
och familjer för behov som inte primärt avser funktionsstöd, vård och omsorg till 
äldre eller om uppgift är tillagd annan nämnd. Socialnämnderna Centrum och 
Sydväst har ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ- och 
familjeomsorgen. 

§ 4 Nämnden ansvarar i stadsområde Hisingen för de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen av 
vård av missbrukare i vissa fall. 

§ 5 Nämnden ansvarar i stadsområde Hisingen för fritidsverksamhet som erbjuder 
aktiviteter och mötesplatser som stimulerar ungas personliga och sociala 
utveckling och bidrar till en rik och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar 
oavsett bakgrund och förutsättningar. Fritidsverksamheten är till för alla men har 
ett särskilt fokus på unga mellan 10 - 20 år. 

§ 6 Nämnden ansvarar för att handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
de av nämndens verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen. 

Samverkan 
§ 7 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets kapitel 1, samråda med 

och aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en 
likvärdig socialtjänst för individer och familjer ansvarar nämnden för: 
1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 
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övriga fem socialnämnder. 
2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på 
hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§ 8 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt 
uppdrag. 

§ 9 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och ungas bästa, i 
skolverksamhet. 

§ 10 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder inom område socialpsykiatri. 

Självförvaltningsorgan 
§ 11 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 

självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. 

Bidrag 
§ 12 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de 
fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 13 Nämnden ansvarar i stadsområde Hisingen för lokalt föreningsbidrag, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 14 Nämnden ansvarar i stadsområde Hisingen för hemvårdsbidrag inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Taxor och avgifter 
§ 15 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde och sitt stadsområde anta taxor och 

avgifter av mindre ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på 
likabehandling av medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden. 

Särskilt ansvar 
§ 16 Med beaktande av befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden 

ska nämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom följande områden: 
1. Trygghetsarbete 
2. Krisstöd 
3. Sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 
4. Folkhälsoarbete 
5. Samverkan med civilsamhället 
6. Fält- och grannskapsarbete 

Nämnden har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra 
nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområde Hisingen. 
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Uppdrag efter beställning 
§ 17 Nämnden har uppdrag att efter beställning ansvara för verkställighet av insatserna 

kontaktperson och familjehem, enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och socialtjänstlagen, för barn och unga upp till 18 år med 
funktionsnedsättning. 

Särskilda utskott 
§ 18 Nämnden ska ha minst två utskott för handläggning av individärenden med 

undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst 
fem ledamöter och högst tre ersättare. 
Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar: 
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid 
sammanträde,  
27 § om beslutsförhet, 
33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm,  
36 § om delgivning. 

Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer. 

Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation. 

Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall får endast ges till nämndens ordförande eller annan namngiven 
ordinarie nämndledamot. 

Sammansättning 
§ 19 Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Kapitel 2 – Socialnämnd Centrums 
uppdrag 
Det kommunala ändamålet 
§ 1 Nämnden är en av fyra regionala socialnämnder inom Göteborgs Stad, vilkas 

geografiska gränser framgår av bilaga i tjänsteutlåtande Dnr 1017/20. 

Utöver de fyra regionala socialnämnderna finns ytterligare två socialnämnder, 
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd samt Göteborgs Stads äldre samt vård- 
och omsorgsnämnd. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 
§ 2 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för de uppgifter som ankommer på 

kommunen inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. 

Individ- och familjeomsorgens uppgifter fokuserar på socialtjänstlagens grupper; 
barn och unga, missbrukare, brottsoffer samt personer som vårdar eller stödjer en 
närstående inom dessa grupper. 

Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret att individer får 
den hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för de uppgifter som ankommer på 
kommunen inom socialtjänstens område avseende stöd och hjälp till individer 
och familjer för behov som inte primärt avser funktionsstöd, vård och omsorg till 
äldre eller om uppgift är tillagd annan nämnd. Socialnämnderna Centrum och 
Sydväst har ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ- och 
familjeomsorgen. 

§ 4 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen av 
vård av missbrukare i vissa fall. 

§ 5 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för fritidsverksamhet som erbjuder 
aktiviteter och mötesplatser som stimulerar ungas personliga och sociala 
utveckling och bidrar till en rik och meningsfull fritid för alla barn och ungdomar 
oavsett bakgrund och förutsättningar. Fritidsverksamheten är till för alla men har 
ett särskilt fokus på unga mellan 10 - 20 år. 

§ 6 Nämnden ansvarar för att handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
de av nämndens verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen. 

Samverkan 
§ 7 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets kapitel 1, samråda med 

och aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en 
likvärdig socialtjänst för individer och familjer ansvarar nämnden för: 
1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 
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övriga fem socialnämnder. 
2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på 
hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§ 8 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt 
uppdrag. 

§ 9 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och ungas bästa, i 
skolverksamhet. 

§ 10 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder inom område socialpsykiatri. 

Självförvaltningsorgan 
§ 11 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 

självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. 

Bidrag 
§ 12 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de 
fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 13 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
statsbidrag som rör fler än en nämnd inom socialtjänstövergripande frågor, i de 
fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 14 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för lokalt föreningsbidrag, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 15 Nämnden ansvarar i stadsområde Centrum för hemvårdsbidrag inom nämndens 
verksamhetsområde 

Taxor och avgifter 
§ 16 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde och sitt stadsområde anta taxor och 

avgifter av mindre ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på 
likabehandling av medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden. 

Särskilt ansvar 
§ 17 Nämnden ansvarar för att för samtliga stadsområden: 

1. Handlägga insatser enligt socialtjänstlagen eller lagar om tvångsvård under 
jourtid eller under annan avtalad tid. 
2. Handlägga ärenden inom familjerätt och adoption för egen nämnd och på 
uppdrag av de tre övriga regionala socialnämnderna. 
3. Tillhandahålla familjerådgivning. 
4. Bedriva förvaltarverksamhet med anställda gode män och förvaltare. 
5. Handlägga ärenden och fatta beslut inom avhopparverksamhet. 
6. Handlägga ärenden och fatta beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader. 
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7. Dödsboanmälan, gravsättning och förvaltning och andra åtgärder inom 
boutredning. 
8. Mottagande av nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. 
9. Fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för individer som omfattas av 
gällande förordningar om statlig ersättning till kommun för vissa utlänningar om 
inte ansvaret är lagd på annan nämnd. 
10. Erbjuda samhällsorientering till nyanlända. 
11. Samordning av stadens information, rådgivning och andra sociala insatser till 
personer som omfattas av gällande förordningar om statlig ersättning till kommun 
för vissa nyanlända invandrare. 
12. Administration av stadens ärenden enligt lag och förordningar som reglerar 
statlig ersättning till kommun för vissa utlänningar eller asylsökande i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 
13. Handläggning och fördelning av föreningsbidrag vars verksamhet rör fler än 
ett stadsområde samt handläggning och fördelning av föreningsbidrag till 
studieförbund. 

§ 18 Med beaktande av befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden 
ska nämnden utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom följande områden: 
1. Trygghetsarbete 
2. Krisstöd 
3. Sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 
4. Folkhälsoarbete 
5. Samverkan med civilsamhället 
6. Fält- och grannskapsarbete 

Nämnden har därutöver ett lokalt samordningsuppdrag i förhållande till andra 
nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområde Centrum. 

Uppdrag efter överenskommelse 
§ 19 Nämnden har i uppdrag att efter överenskommelse: 

1. Tillhandahålla vissa insatser enligt socialtjänstlagen såsom vissa 
serviceinsatser för samtliga stadsområden. 
2. Tillhandahålla konsultativt stöd och utbildningar inom nämndens 
verksamhetsområde för samtliga stadsområden. 
3. Samordna vissa stadsövergripande uppgifter. 

§ 20 Nämnden har uppdrag att efter beställning ansvara för verkställighet av insatserna 
kontaktperson och familjehem, enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och socialtjänstlagen, för barn och unga upp till 18 år med 
funktionsnedsättning. 

Särskilda utskott 
§ 21 Nämnden ska ha minst två utskott för handläggning av individärenden med 

undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst 
fem ledamöter och högst tre ersättare. 
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Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar: 
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid 
sammanträde,  
27 § om beslutsförhet, 
33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm,  
36 § om delgivning. 

Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer. 

Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation. 

Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall får endast ges till nämndens ordförande eller annan namngiven 
ordinarie nämndledamot. 

Sammansättning 
§ 22 Göteborgs Stads socialnämnd Centrum består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Kapitel 2 – nämnden för funktionsstöds 
uppdrag  
Det kommunala ändamålet 
§ 1 Nämnden är en av sex socialnämnder i Göteborgs Stad. Förutom nämnden för 

funktionsstöd finns fyra regionala socialnämnder och en nämnd för äldre samt 
vård- och omsorg. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 
§ 2 Nämnden har ansvar för de uppgifter som ankommer på kommunen inom 

verksamhetsområde funktionsstöd. 

I funktionsstöd ingår uppgifter som fokuserar på socialtjänstlagens grupper: 
människor med funktionshinder och personer som vårdar eller stödjer en 
närstående. 

Nämnden har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret för att individer får 
den hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 3 Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förutom insatsen 
rådgivning och annat stöd, verkställighet av insatsen kontaktperson för barn och 
unga upp till 18 år, insatsen familjehem för barn och unga upp till 18 år och 
insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov. Vidare ansvarar nämnden inom sitt 
verksamhetsområde för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
socialtjänstlagen och tillkommande lagstiftning, om ansvaret inte lagts på annan 
nämnd. 

§ 4 Nämnden ansvarar för att handha de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 
de av nämndens verksamheter som styrs av hälso- och sjukvårdslagen. 

§ 5 Nämnden ansvarar för uppgiften personligt ombud för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

§ 6 Nämnden ansvarar för beslut att godkänna och teckna kontrakt med privata 
utförare samt i förekommande fall fatta beslut om uppsägning eller hävning av 
kontrakt gällande konkurrensutsatt verksamhet enligt lag (2008:962) om 
valfrihetssystem inom nämndens verksamhetsområde. 

Samverkan 
§ 7 Nämnden ska, utöver det som framgår av reglementets kapitel 1, samråda med 

och aktivt söka samverkan med övriga fem socialnämnder. I syfte att verka för en 
likvärdig socialtjänst för individer och familjer ansvarar nämnden för: 
1. Att utifrån sitt uppdrag säkerställa att samverkan och samordning sker med 
övriga fem socialnämnder. 
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2. Att samverka för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på 
hur behoven bäst kan tillgodoses. 

§ 8 Nämnden ansvarar för att samverka med relevanta externa aktörer inom sitt 
uppdrag. 

§ 9 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder för barns och ungas bästa, i 
skolverksamhet. 

§ 10 Nämnden ska, utöver vad som redan framgår av reglementets kapitel 1, medverka 
i samordning och samverkan med övriga nämnder inom område socialpsykiatri. 

§ 11 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, 
sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. 
Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på 
stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden. 

Självförvaltningsorgan 
§ 12 Nämnden bemyndigas att i enlighet med kommunallagen uppdra åt ett 

självförvaltningsorgan att under nämnden helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. 

Taxor och avgifter 
§ 13 Nämnden får inom sitt verksamhetsområde och sitt stadsområde anta taxor och 

avgifter av mindre ekonomisk betydelse och som inte med hänsyn till kraven på 
likabehandling av medborgare måste fastställas gemensamt för hela staden. 

Bidrag 
§ 14 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 

riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de 
fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 15 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
statsbidrag som rör fler än en nämnd inom socialpsykiatrin (personer med 
psykisk funktionsnedsättning/sjukdom/ohälsa), i de fall ansvaret inte ligger på 
annan nämnd. 

§ 16 Nämnden ansvarar för handläggning av föreningsbidrag inom 
verksamhetsområdet, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

§ 17 Nämnden ansvarar för hemvårdsbidrag inom verksamhetsområdet. 

Särskilt ansvar 
§ 18 Nämnden har ett särskilt ansvar för att samordna, samla kunskap och kompetens 

inom socialpsykiatri (personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom/ 
ohälsa). 
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Uppdrag efter beställning 
§ 19 Nämnden har uppdrag att efter beställning ansvara för verkställighet av 

boendestöd i kommunens egenregi. 

Särskilda utskott 
§ 20 Nämnden ska ha minst två utskott för handläggning av individärenden med 

undantag för ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Utskottet ska utses bland nämndens ledamöter och ersättare och bestå av högst 
fem ledamöter och högst tre ersättare. 
Beträffande utskottet gäller följande bestämmelser i 6 kap. kommunallagen i 
tillämpliga delar: 
23 och 26 §§ om tid och plats för sammanträden samt om närvarorätt vid 
sammanträde,  
27 § om beslutsförhet, 
33 och 35 §§ om förfarande och protokoll mm,  
36 § om delgivning. 

Ersättare i utskottet inträder för ordinarie ledamot i den ordning som nämnden 
bestämmer. 

Utskottet fattar beslut i enlighet med av nämnden given delegation. 

Rätten att fatta beslut i brådskande ärenden (s.k. kompletterande 
beslutanderätt/ordförandebeslut) enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall får endast ges till nämndens ordförande eller annan namngiven 
ordinarie nämndledamot. 

Sammansättning 
§ 21 Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd består av 11 ledamöter och 11 

ersättare. 
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