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ANSVARSOMRÅDEN OCH UPPGIFTER
1§ Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten
Socialnämnden ansvarar för kommunövergripande frågor enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessa uppgifter gäller; barn- och
familj, familjerätt, ekonomiskt bistånd, missbruk, omsorg om personer med
fysiska och/eller psykiska funktionsvariationer, äldreomsorg, och samverkan med
frivilligorganisationer inom socialtjänstens område där detta inte ankommer på
annan nämnd.
2§ Socialnämndens verksamhet omfattar
1. Individ- och familjeomsorg (IFO) enligt; socialtjänstlagen (SoL),
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU),
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och övriga
författningar.
2. Omsorg om personer med funktionsnedsättning - vilket innefattar: stöd
och service till kommuninvånarna som har fysiskt och psykiskt
funktionshinder enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) eller SoL, och övriga författningar
3. Ärenden rörande äldreomsorg enligt (SOL)
4. Utförande av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälsooch sjukvårdslagen (HSL)
5. Ärenden rörande färdtjänst och riksfärdtjänst
6. Alkohol- och tobaksärenden - det vill säga fatta beslut i ärenden om;
serveringstillstånd, tillsyn över efterlevnad av bestämmelserna enligt
alkohollagen samt tillsyn vad gäller efterlevnad av ålderskontroll och
marknadsföring av tobaksvaror på försäljningsställen enligt
tobakslagen,
7.

Kontroll av handeln med receptfria läkemedel enligt lagen om handel
med vissa läkemedel

8. Ansvarar för handläggning, fatta beslut och utöva tillsyn i enlighet med
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
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9. Lämna förslag till taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta
förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde.
3§ Socialnämnden får även
1. Upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom
nämndens ansvarsområde,
2. Besluta om föreningsbidrag till ideella föreningar som bedriver
verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde,
3. Upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning
inom ramen för beviljade anslag,
4§ Organisation
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och
andra författningar för verksamheten.
5§ Personalansvar
Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal inom
socialförvaltningen, med undantag för socialchefen som anställs av
kommunstyrelsen.
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom
sitt ansvarsområde, med undantag av de frågor som anges i
kommunstyrelsens reglemente § 6.
6§ Processbehörighet
Nämnden får själv eller genom juridiskt ombud föra kommunens talan och
har då rätt att ingå förlikning i alla mål och ärenden som faller inom
nämndens ansvarsområde.
7§ Personuppgiftsansvar
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som nämnden behandlar i sin verksamhet.
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8§ Ansvar och rapporteringsskyldighet
Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag
och förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Socialnämnden ska regelmässigt rapportera till kommunstyrelsen hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
året.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts
enligt speciallagstiftning.
9§ Nämndens sammansättning
Socialnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
10§ Övrigt
I övrigt gäller för socialnämnden av kommunfullmäktige antagna
gemensamma reglementes bestämmelser för Dals-Eds kommun.
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