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Reglemente för socialnämnden
Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
2§
Med lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de förordningar
och andra författningar som kompletterar lagen.
Med balk avses i detta reglemente inte endast balken utan även de förordningar
och andra författningar som kompletterar balken.

Nämndens sammansättning
3§
Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, om inte
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den
mandatperiod valet avser.

Verksamhetsområde
Socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård
4§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och är
socialnämnd i Ale kommun.
När det i en författning hänvisas till den eller de nämnder som ska fullgöra
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, har socialnämnden ansvaret för de
uppgifter författningen anger.
Sådana uppgifter som ankommer på nämnden finns bland annat i
1. föräldrabalken,
2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
3. skuldsaneringslagen (2016:675) och
4. lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.
5§
Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
1. socialtjänstlagen (2001:453),
2. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
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4. socialförsäkringsbalken,
5. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
6. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Arbetsmarknadsfrågor
6§
Socialnämnden är arbetslöshetsnämnd i Ale kommun.
7§
Socialnämnden ansvarar för kommunala arbetsmarknadsfrågor.
Nämnden får anordna sysselsättningsbefrämjande åtgärder.
Nämnden får ingå överenskommelser med staten om att anordna aktiviteter för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
8§
Socialnämnden får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med
funktionshinder anställning.
Mottagande av flyktingar m fl
9§
Socialnämnden ansvarar för kommunens flyktingmottagande och för
mottagande av flyktingar och invandrare som staten med stöd av lag anvisar.
Nämnden ansvarar dock inte för de uppgifter som ankommer på
utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden.
Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
1. lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl,
2. lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare och
3. lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning.
10 §
Nämnden får träffa överenskommelse med staten om mottagande av flyktingar
under förutsättning att överenskommelsen går att säga upp till upphörande
minst en gång varje kalenderår.
Alkohol, tobak och liknande produkter
11 §
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622).
12 §
Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (12 §) framgår att samhällsbyggnadsnämnden fullgör tillsyn över rökfria miljöer angivna i 6 kap lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.
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Socialnämnden fullgör övriga uppgifter som ankommer på kommun enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Socialnämnden bereder kommunfullmäktiges ärenden om antagande, ändring
och upphävande av taxa för avgifter med stöd av lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.
Automatspel
13 §
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1982:636) om
anordnande av visst automatspel.
Begravning
14 §
Av reglemente för kommunstyrelsen (41 a §) framgår att kommunstyrelsen
ansvarar för att avge yttrande enligt 50 § begravningsförordningen
(1990:1147).
Socialnämnden fullgör övriga uppgifter som ankommer på kommun enligt
begravningslagen (1990:1144).
Bostadsfrågor
15 §
Av reglemente för servicenämnden (11 §) framgår att servicenämnden ansvarar
för kommunens lokalförsörjning och för försörjning av bostäder till kommunal
myndighet som har behov av bostäder i sin verksamhet.
Av allmän stadga (15 §) framgår att socialnämnden har rätt att överenskomma
med servicenämnden eller kommunstyrelsen att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden disponerar viss egendom och villkoren härför
(internöverenskommelse avseende hyra).
16 §
Socialnämnden får om det bedöms vara mer ändamålsenligt för att genomföra
nämndens verksamhet förhyra bostadslägenheter av extern part. Nämnden får
säga upp sådana lägenheter och även träffa överenskommelser med
hyresvärden.
Hyresavtal med extern part får avse obestämd avtalstid (tills vidare, utan
angivande av när avtalet löper ut) eller bestämd avtalstid om högst 24 månader.
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17 §
Om socialnämnden för att lösa sina uppgifter behöver hyra ut
bostadslägenheter som nämnden har förhyrt, ansvarar nämnden för
uthyrningen. Nämnden får säga upp sådana lägenheter och även träffa
överenskommelser med hyresgästen. Detsamma gäller bostadslägenheter som
nämnden disponerar på grund av en internöverenskommelse avseende hyra, om
överenskommelsen anger att uthyrning får ske.
Hyresavtal med extern part får avse obestämd avtalstid (tills vidare, utan
angivande av när avtalet löper ut) eller bestämd avtalstid om högst 24 månader.
Delegering från fullmäktige
18 §
Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden rätten
att fastställa, ändra och upphäva taxa för familjerådgivning.
19 §
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med nämndens
verksamhetsuppföljning rapportera delegationsbeslut som nämnden har fattat
under uppföljningsperioden.

