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Reglemente för nämnden för arbete och välfärd
1. Sammansättning
Nämnden för arbete och välfärd består av 15 ledamöter och 15 ersättare.
2. Utskott
Nämnden för arbete och välfärd ska ha ett arbetsutskott och ett
individutskott med vardera fem ledamöter och fem ersättare.
Arbetsutskottet ska
- bereda och lägga fram förslag i ärenden som ska behandlas av
nämnden, om inte uppgiften att bereda ärendena tilldelats
individutskottet
- utarbeta förslag till budget och verksamhetsplan för nämndens
verksamhetsområde, samt
- i övrigt fullgöra de uppdrag som nämnden tilldelar arbetsutskottet.
Individutskottet ska
- besluta i vissa frågor om vård- och behandling, ekonomiskt- eller
annan form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård
av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
Föräldrabalken (FB) samt
- i övrigt fullgöra de uppdrag som nämnden tilldelar individutskottet.
I det fall ordförande i nämnden inte är vald ledamot eller ersättare i
individutskottet äger ordförande i nämnden närvaro- och yttranderätt.

3. Arbetsformer
För nämnden för arbete och välfärd och dess utskott gäller reglementet
”Arbetsformer för nämnder och styrelser i Växjö kommun”.
4. Ansvarsområde
Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för kommunens uppgifter
enligt socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen och vad som i annan
lag sägs om socialnämnd.
Nämnden ansvarar inte för stöd, hjälp, service och omvårdnad för äldre
människor (5 kap. 4–6 §§ SoL) och stöd, hjälp, service och omvårdnad för
personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning (5 kap. 7–8 §§
SoL).
Nämnden ansvarar för stöd till dem som vårdar eller stödjer närstående
enligt 5 kap. 10 § SoL gällande de grupper som ingår i nämndens
ansvarsområden.
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Nämnden ansvarar för familjerätt enligt SoL och Föräldrabalken (FB).
Nämnden ansvarar för familjehem enligt SoL.
Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för del av kommunens insatser
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för
personer med:
- autism och autismliknande tillstånd utan utvecklingsstörning enligt 1
§ 1 p. LSS
- andra varaktiga psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror
på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande
behov av stöd eller service, enligt 1 § 3 p. LSS.
Nämnden ansvarar även för familjehem enligt 9 § 8 p. LSS inklusive de
barn som ingår i Omsorgsnämndens ansvarsområde. För de barn som ingår i
Omsorgsnämndens ansvarsområde utreder, beslutar och finansierar
Omsorgsnämnden insatsen, medan Arbete och Välfärd verkställer
densamma.
Nämnden har ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med
sjuksköterskenivå för följande personer inom nämndens ansvarsområden:
- personer i särskilda boendeformer och bostäder med särskild service
enligt 5 kap. 7 § stycke 3 SoL,
- personer i boende på korttidsplats enligt SoL,
- personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende,
- personer i dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL,
- personer i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 eller 9 p. LSS
- personer i daglig verksamhet enligt 9 § 10 p. LSS
Bara de personer i ordinärt boende som har pågående insats i form av
boendestöd omfattas av nämndens ansvar för psykiatrisk hälso- och
sjukvård.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Nämnden ansvarar för samhällsorientering för nyanlända flyktingar enligt
särskild lag.
Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för
invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux), enligt skollagen och
tillhörande förordningar samt yrkeshögskola och uppdragsutbildning
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om
arbetsmarknadspolitiska program.
Nämnden har betalningsansvar för de utskrivningsklara patienter enligt lag
om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
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Betalningsansvaret gäller för de personer som ingår i nämndens
ansvarsområden. Vid de tillfällen då betalningsansvar uppstår vid väntan på
insatser från annan nämnd har berörd nämnd betalningsansvar för den
utskrivningsklara patienten.
Nämnden ansvarar för medling vid brott för unga under 21 år enligt lag om
medling vid brott.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen.
Nämnden ansvarar för yttrande till tillståndsmyndighet enligt lag om
anordnande av visst automatspel.
Nämnden ansvarar för budget- och skuldrådgivning enligt
skuldsaneringslag.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 5 kap. 2 §
begravningslagen.
Nämnden ansvarar för yttrande till försvarsmakten vid antagande av
hemvärnsmän enligt 5 § hemvärnsförordningen.
Nämnden ansvarar för förmedlingsmedel enligt 18 kap. Handelsbalken.
Nämnden ansvarar för verksamheterna:

-

mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

-

sysselsättnings- och arbetsmarknadsinriktad verksamhet för unga
och vuxna

-

kompletterande undervisning för unga

-

förebyggande- och kommunövergripande ungdomsarbete

-

upprätthållande av social beredskap

- den kommunövergripande förstärkningsresursen för krisstöd
- konsumentrådgivning
5. Delegering från fullmäktige
Nämnden för arbete och välfärd har rätt att justera avgiften för anordnande
av adoptionsutbildning och för nämndens uppgifter enligt alkohollag enligt
förändringarna i konsumentprisindex.
6. Förvaltningsorgan
Nämnden för arbete och välfärds förvaltningsorgan är förvaltningen för
arbete och välfärd.
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