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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
Gäller fr o m 2011-05-01.
Ändrad av kommunfullmäktige:
2012-06-20, § 83
2014-06-18, § 77
2014-11-27, § 147
2014-12-15, § 169
2015-06-17, § 88
2018-03-28, § 43
2019-02-28, § 12
2019-06-19, § 102
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och i kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.
VERKSAMHETSOMRÅDE
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten
förutom vad gäller omsorg om äldre och andra personer som har behov av
bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm. Nämnden ansvarar även för serveringstillstånd och därtill hörande
tillsyn, tillsyn av försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel,
budget- och skuldrådgivning, frågor som rör psykiatrisk tvångsvård samt
automatspelärenden.
Kommunfullmäktige anger nämndens mål och särskilda uppdrag för
planeringsperioden i aktuell budget.
Uppgifter med hänvisning till författning
1§
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt
följande lagar och förordningar:
1. Socialtjänstlagen (2001:453), förutom den omsorg om äldre och
andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vårdoch omsorgsboende, trygghetslarm och liknande och som äldreomsorgsnämnden ansvarar för
2. Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
3. Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare
4. Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
5. Socialtjänstförordningen (2001:937), förutom den omsorg om äldre
och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst,
vård- och omsorgsboende, trygghetslarm och liknande och som
äldreomsorgsnämnden ansvarar för
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6. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS
7. Hemvärnsförordningen (1997:146)
8. Alkohollagen (2010:1622)
9. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
10. Föräldrabalken (1949:381), förutom vad gäller överförmyndarverksamheten
11. Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
12. Passlagen (1978:302)
13. Passförordningen (1979:664)
14. Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
15. Förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
16. Spellagen (2018:1138)
17. Spelförordningen (2018:1475)
Övriga uppgifter
2§
Socialnämnden ansvarar även för:
1.

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

2.

Bidrag ur de fonder som förvaltas av socialnämnden.

3.

Operativa arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor.

SAMMANSÄTTNING
Nämnden
3§
Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Utskott
4§
Inom socialnämnden ska finnas ett socialutskott.
Socialutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.
Inom socialnämnden kan inrättas ett arbetsutskott.
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