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Reglemente för socialnämnden i Tjörns kommun
Utöver det som föreskrivs om kommunens allmänna stadga för nämnderna,
dels i kommunallagen om nämnder gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av
respektive nämnds reglemente.

Sammansättning
§1
Socialnämnden består av 14 ledamöter och 9 ersättare.

Beredningsgrupp
§2
Inom socialnämnden ska finnas en beredningsgrupp som består av
ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden.
Beredningsgruppen sammanträder på dag och plats som beredningsgruppen bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser
att det behövs.
Beredningsgruppen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av beredningsgruppen
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice
ordföranden.
I övrigt bestämmer beredningsgruppen vem som ska underteckna
handlingar.

Ansvarsområde och uppgifter
§3
Socialnämnden ansvarar för:


omsorgen av äldre människor och människor med funktionshinder



kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- och
familjerådgivningsverksamhet
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alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i de
särskilda boendeformerna och varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser
(exklusive läkarinsatser) i det ordinära boendet för alla
kommuninvånare



kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade förutom vad avser förskole-verksamhet,
fritidshems- och skolbarnomsorgsverksamhet. Nämnden ansvarar
dock för korttidstillsyn



kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohol- och
tobakslagen samt är remissinstans vad gäller automatspel



bidragsgivning till föreningar och organisationer som bedriver
upplysnings, stöd och rådgivningsverksamhet inom nämndens
ansvarsområde enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer



för handikapprådet och pensionärsrådet



för det regionala samarbetet inom sina ansvarsområden



myndighetens arkiv.



Kommunens uppgifter inom konsument- budget och
skuldrådgivning



Ansvar för ensamkommande barn

Socialnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden
inklusive skolhälsovården och kultur- och fritidsnämnden samt
folkhälsorådet.
Socialnämnden ska medverka i kommunens översiktliga fysiska planering,
miljö- och bostadsförsörjning.
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet

Nämndens ansvarsområde med hänsyn till
författningar
§4
Socialnämnden fullgör:
 enligt 22 § hälso- och sjukvårdslagen samt 2 kap §§ 4-6
socialtjänstlagen kommunens uppgifter inom den kommunala hälsooch sjukvården samt socialtjänsten rörande omsorgen av äldre och
handikappade


kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen.
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förutom det ansvar som barn- och utbildningsnämnden har,
kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade



kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. När det i
annan författning hänvisas till den nämnd som avses i § 22 HSL och
2 kap §§ 4-6 SoL fullgör socialnämnden inom sitt verksamhetsområde
de kommunala uppgifter som författningen anger.

Delegering från kommunfullmäktige
§5
Socialnämnden har att besluta i följande ärendegrupper:
- fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter i
de fall där, av kommunfullmäktige antagna taxor, justeras genom
uppräkning vid förändringar i prisbasbelopp och/eller index.
 fastställa avgifter för familjerådgivning.
 teckna kommunal borgen i biståndsärenden upp till ett belopp av
ett och ett halvt prisbasbelopp per år.

Redovisningsskyldighet
§6
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige redovisa hur nämnden
fullgör delegationsuppdraget enligt § 5 detta reglemente.
Nämnden ska vidare regelmässigt till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är under året.
Redovisning ska ske i den ordning som kommunfullmäktige särskilt
beslutat om och enligt kommunstyrelsens riktlinjer.
Socialnämnden är ansvarig för att den interna kontrollen inom
nämndens ansvarsområde är tillräcklig, att verksamheten bedrivs på ett
i övrigt tillfredsställande sätt samt att uppföljning och utvärdering sker
enligt av kommunfullmäktige beslutad styrmodell.
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