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Reglemente för socialnämnden
Antaget av kommunfullmäktige 1994-08-22, § 121
Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-26, § 89
Reviderat av kommunfullmäktige 2008-04-28, § 73 (uppgift enlig lagen om
detaljhandel med nikotinläkemedel)
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 20 (introduktionsersättning och
anhörighetsstöd tillkommer, kontroll enligt lagen om detaljhandel med
nikotinläkemedel tas bort)
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-02-11, § 12 (bl.a. arbetslöshetsnämnd från
barn- och utbildningsnämnden)
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 66 (bl.a. introduktionsersättning
överförs till barn- och utbildningsnämnden, hemsjukvård)

För socialnämnden gäller Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder
samt Arbetsordning för styrelse och nämnder, båda antagna av kommunfullmäktige, samt följande bestämmelser:
Socialnämndens övergripande uppgifter
§1

Uppgifter enligt speciallagstiftning

Socialnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd eller motsvarande.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen i enlighet med sitt
verksamhetsansvar nedan.
Nämnden har till uppgift att inom kommunen svara för
 individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), och övriga författningar
 familjerättsliga ärenden,
 omsorgen om äldre och funktionshindrade,
 insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
 hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som
avses i socialtjänstlagen 5 kap §§ 5 och 7 samt 7 kap § 1 och för dem som
vistas i dagverksamhet enligt samma lag,
 att det inom kommunens hälso- och sjukvård finns en medicinskt ansvarig
sjuksköterska (SOSFS 1997:10),
 att en verksamhetschef finns som svarar för kommunens hälso- och sjukvård
(SOSFS 1997:8)
Till nämndens uppgifter hör även


insatser för ungdomar enligt lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare (LUL),
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insatser för ungdomar enligt lag om medling med anledning av brott,
tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen,
handläggning enligt skuldsaneringslagen,
handläggning av dödsboanmälan,
betalningsansvar enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård,
prövning av tillstånd till resor enligt lagen om färdtjänst och lagen om
riksfärdtjänst samt
yttranden enligt särskild lagstiftning till åklagare och i frågor kring t.ex.
körkortsärenden, allmänna ordningen och tillstånd för automatspel.

Nämnden har ansvar för hemsjukvård och hembesök inom primärvårdens uppdrag
till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå för
 personer 18 år och uppåt
 alla patientkategorier inom primärvårdsuppdraget oavsett diagnos
 hela dygnet, årets alla dagar
 både akuta och planerade besök.
Socialnämnden är arbetslöshetsnämnd (Lag om arbetslöshetsnämnd). I detta
ansvar ligger bl.a.
 placering av arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärder
 feriearbeten för gymnasieungdomar
 aktiviteter för unga arbetslösa (utöver arbetsmarknadsåtgärder)
 uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 24 års ålder
Socialnämnden är inom nämndens ansvarsområde ansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, lagen om vårdregister samt lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
§2

Övriga uppgifter

Nämnden ansvarar även för
 råd och stöd för utsatta kvinnor,
 råd och stöd för utsatta barn och ungdomar
 handläggning av och insatser till ensamkommande barn- och ungdomar
 stöd till personer som vårdar nära anhöriga (anhörigstöd)
 insatser mot familjevåld,
 familjerådgivning och
 budgetrådgivning.
Det ingår i nämndens ansvarsområde att bevaka sociala aspekter i samhällsplaneringen och därvid verka för god samhällsmiljö och goda förhållanden för invånarna.
Sida 2 (3)

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr A.8

Organisation
§3

Utskott

Socialnämndens ska ha ett myndighetsutskott som på delegation fattar beslut i
ärenden som rör myndighetsutövning rörande enskild samt eventuella övriga frågor som nämnden delegerar.
§4

Förvaltningsorgan

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltningsorgan.
----------------------------------
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