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Omsorgs- och
socialnämnden
1 § Inledning
För omsorgs- och socialnämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även huvudreglementet för Mjölby kommun styrelse/nämnder.

2 § Verksamhets- och ansvarsområden
Omsorgs- och socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:
• Socialtjänstlagen, SoL
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
• Lagen om vård av unga, LVU
• Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
• Lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA
• Lagen om unga lagöverträdare, LUL
• Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
• Namnlagen
• Ärvdabalken, ÄB
• Brottsbalken, BrB
• Lagen om allmän försäkring
• Lagen om allmänna barnbidrag
• Lagen om medling med anledning av brott
• Alkohollagen
• Lag om tobak och liknande produkter, avseende tillstånd och tillsyn av
handel med tobaksvaror.
• Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Nämnden har även uppgift att avge kommunens yttrande enligt Spellagen
beträffande automatspel, roulettspel, tärningsspel eller kortspel som anordnas i
samband med hotell- eller restaurangverksamhet där det finns
serveringstillstånd samt yttrande enligt lag om anordnande av visst
automatspel. Nämnden skall även avge kommunens yttrande i fråga om
antagande av hemvärnsman.
Nämnden har också ansvar för kommunens arbetsmarknadsenhet samt
ansvarar för all flyktingmottagning och kommunens integrationsarbete och
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Vidare fullgör nämnden uppgifter inom familjerådgivning och samarbetssamtal
och ska även fullgöra andra uppgifter inom socialtjänsten som inte handhas av
någon annan nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning
ska fullgöras av socialnämnd.
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2 § Ledning och styrning
I omsorgs- och socialnämndens lednings- och styrfunktion ingår inom ramen för
nämndens ansvarsområde att:
•
•
•

•

•
•

utöva ledning av socialtjänsten inom kommunen och därvid planlägga,
utveckla och samordna den verksamhet som angivits i § 1
utfärda råd och anvisningar för socialtjänsten
verka för samarbete mellan omsorgs- och socialförvaltningen och övriga
förvaltningsorgan, myndigheter och organisationer inom kommunen samt
landsting, regioner och statliga myndigheter med verksamhet som rör
socialtjänsten
svara för vård och behandling som lämnas inom socialtjänstens verksamhet
samt tillsyn av verksamhet som drivs av annan huvudman inom
kommunen och utöva tillsyn över privat verksamhet på sådant sätt som
stadgas i lag
medverka i samhällsplaneringen
inom sitt område och för de befolkningsgrupper som nämnden ansvarar för
fullgöra de uppgifter som föreskrivs för verksamhet som angivits i § 1

3 § Ekonomisk förvaltning
•

Besluta om fördelning av vissa fonder.

4 § Socialutskott
Inom nämnden ska finnas ett socialutskott bestående av nämndens ordförande
som ordförande i utskottet och två ledamöter som utgörs av nämndens 1:e vice
och 2:e vice ordförande samt tre ersättare som väljs av nämnden.
Utskottet beslutar i individärenden på delegation av nämnden. När beslut fattas
i dessa ärenden har de berörda närvarorätt.
För ordföranden, vice ordföranden och ledamoten i utskottet ingår att stå i
beredskap för social jour. Fördelning av beredskapen beslutas av nämnden.
Ersättare har rätt att närvara vid utskottets sammanträden.
Avgår en utskottsledamot eller en ersättare, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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