Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 247.
Inledning

1 § För Socialnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Socialnämnden ska fullgöra regionens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i
annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § 1. sistnämnda lag,
som åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden ansvarar också för den kommunala
hälso- och sjukvårdsverksamheten enligt Avd. IV. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Socialnämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen och lagen stöd och service till vissa
funktionshindrade också för behov av arbetsmarknadsinsatser på individ- och gruppnivå.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten
under höjd beredskap.

Verksamhetens innehåll

3 § Socialnämnden ska bland annat
 upprätta bedömningar av behovet av hemtjänst samt vård och omsorg i övrigt inom
nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen,
 besluta i ärenden som enligt socialtjänstlagen, annan lag eller författning eller som i
övrigt ankommer på socialnämnd och som avser vård eller någon annan åtgärd
beträffande enskild person och som inte har ålagts annan nämnd,
 kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av
enskilda, vilka är verksamma inom nämndens ansvarsområde, och
 medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda utveckla verksamheten inom socialnämnden.
Organisation

4 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. Socialförvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Sammansättning

5 § Socialnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
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Reglemente för socialnämnden
Utskott

6 § Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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