ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för socialnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Socialnämndens målgrupper är barn och unga, familjer, människor som inte är
självförsörjande, missbrukare samt personer under 65 år med sociala eller psykosociala
behov. Socialnämnden ansvarar även för personer över 65 år som inte är självförsörjande
och som inte har ett boende via vård- och omsorgsnämnden, samt personer under 65 år
med somatiska tillstånd som inte är att hänföra till hemsjukvård i ordinärt boende, hemtjänst
eller vård i livets slutskede.
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen
(2001:453), föräldrabalken (1949:381), lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt vad som i övrigt i lag eller
annan författning sägs om socialnämnd. Socialnämnden ansvarar även för insatser enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (sjukvård i hemmet upp till sjuksköterskenivå) för
personer som är inskrivna inom socialpsykiatrin.
Socialnämnden ansvarar för ersättningar till ensamkommande barn.
Socialnämnden ansvarar vidare för kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen
(2016:675).
Nämnden fullgör också de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
Undantaget från nämndens ansvarsområde är:





Den verksamhet som avser ekonomiskt bistånd till flyktingar utöver ensamkommande
barn. För dessa insatser ansvarar kultur- och utbildningsnämnden.
Insatserna hemtjänst i ordinärt boende, vård i livets slutskede samt insatser för
dementa. För dessa insatser ansvarar vård- och omsorgsnämnden.
Att bevilja och utföra insatser för personer som nämns i 1 § lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade. För dessa insatser ansvarar vård- och
omsorgsnämnden.
Uppgifter som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal oavsett övrig
uppgiftsfördelning mellan nämnder. För dessa uppgifter ansvarar vård- och
omsorgsnämnden.

2 § I socialnämndens arbete ingår bland annat att:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,






arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
arbeta för en utveckling av brukarinflytande,
arbeta med att effektivisera administrationen,
fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde,

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Socialnämnden skall besluta i bland annat följande ärenden:
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan,
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal samt
 utfärda borgen eller hyresgaranti för bostad enligt punkt 5 i kommunens riktlinjer för
kommunal borgen.
SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Socialnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.

