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Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun
Avsnitt B
Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-03, § 159.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) samt i avsnitt A ovan i detta reglemente
gäller följande bestämmelser.
Organisation
§1
Socialnämnden består av 16 ledamöter och 8 ersättare.
Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och
5 ersättare.

Nämndens verksamhetsområde
Socialnämnd med arbetsmarknadsenhet.
Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning

§2
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt:
•

Socialtjänstlagen (2001:453)

•

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

•

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

•

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

•

Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

•

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

•

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
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§3
Socialnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
§4
Socialnämnden ansvarar också för:
•

tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).

•

Tillstånd, hantering av anmälan samt tillsyn av handeln av tobaksvaror mm enligt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter

•

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel

•

för tillstånd och tillsyn av automatspel enligt lag (1982:636) om anordnande av visst
automatspel.

•

övrig lagstiftning där socialnämnden anges vara ansvarig, utom de uppgifter inom
socialtjänsten som avser äldreomsorg och handikappomsorg.

§5
I socialnämndens uppgifter ingår bland annat att ansvara för;
•

bistånd enligt 4 kap socialtjänstlagen (2001:453),

•

missbruksvård,

•

omsorg om barn och ungdom utom förskole- och fritidshemsverksamhet,

•
•

kommunens lagenliga skyldigheter inom familjerätten,
familjerådgivning,

•

mottagande av flyktingar enligt avtal med Migrationsverket ,

•

kontroll, uppföljning och tillsyn av alternativa driftsformer för socialt stöd, vård och
behandling,

•

övriga uppgifter enligt socialtjänstlagen som inte kan anses tillhöra annan nämnd.
9

FÖRFATTNINGSSAMLING
____________________________________________________________________
Allmänna uppgifter
§6
Socialnämndens verksamhet ska:
• bedrivas med hänsyn till individens rätt till delaktighet, inflytande och med ett
barnrättsperspektiv.
•

syfta till ett självständigt, värdigt och tryggt liv.

Socialnämnden ansvarar för:
•

in- och uthyrning av bostäder som behövs för nämndens verksamhet om uppgiften inte
utförs av annan nämnd.

•

förvaltningen av de donationer som lämnats till nämnden. Kommunstyrelsen har dock rätt
att besluta om föreskrifter för nämndens donationsförvaltning.

Delegering från kommunfullmäktige
§7
•

Socialnämnden beslutar om och uttar avgifter enligt lag, föreskrift eller av fullmäktige bestämda
taxor och riktlinjer inom nämndens verksamhetsområde.

SLUT avsnitt B.
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