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1 § Inledande bestämmelser
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet
för nämnder i Tyresö kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

2 § Arbetsmarknads- och socialnämndens
ansvarsområde och uppgifter
Ansvar
Arbetsmarknads- och socialnämnden är den nämnd som ska fullgöra Tyresö
kommuns uppgifter inom socialtjänsten utöver den del som äldre- och
omsorgsnämnden ska ansvara för.
Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt lag eller annan författning
ankommer på socialnämnd med undantag för de uppgifter som äldre- och
omsorgsnämnden ska ansvara för.
Arbetsmarknads- och socialnämnden skall vara kommunens arbetslöshetsnämnd i
enlighet med lagen om arbetslöshetsnämnd.
Nämnden är huvudman och eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden
och ansvarar för att fullgöra de uppgifter som följer av vid varje tid gällande
lagstiftning eller annan författning inom ansvarsområdet.

A. Socialtjänst
Arbetsmarknads- och socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom
socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med
psykisk funktionsnedsättning. Nämnden ska även sörja för att kommunens
uppgifter enligt 5 § socialtjänstlagen om samarbetssamtal, familjerådgivning med
flera uppgifter uppfylls.
B. Hälso- och sjukvård
Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
inom omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning ska utövas av
nämnden. Nämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom
verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.
C. Arbetsmarknadsfrågor
Nämndens verksamhet ska omfatta arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder
samt arbetsträningsinsatser för att främja arbete och egen försörjning.
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D. Flykting- och invandrarfrågor
Nämnden ska ansvara för flykting- och invandrarfrågor inklusive mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar.

3 § Övriga uppgifter
Nämnden ska därutöver ansvara för nedanstående uppgifter.
a) Besluta om ekonomiskt stöd enligt riktlinjer till idébundna
organisationer som verkar inom nämndens ansvarsområde.
b) Handlägga frågor om kommunernas betalningsansvar för hälsooch sjukvård med undantag för den verksamhet som äldre- och
omsorgsnämnden ansvarar för.
c) Är remissinstans i frågor som rör fysisk planering.
d) Nämnden är system- och finansieringsansvarig nämnd för
kundvalssystem inom sitt ansvarsområde.
e) Bedriva förebyggande arbete för att barn inte ska fara illa samt
mot droger och psykisk ohälsa.
f) Nämnden får själv eller via ombud föra kommunens talan i
samtliga mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
g) Nämnden ska samverka med andra nämnder och myndigheter
inom och utom kommunen i syfte att uppnå en effektiv o rationell
verksamhet för kommunen som helhet. Samverkan med relevanta
samordningsförbund, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
prioriteras särskilt i syfte att främja arbete och egen försörjning.
h) Handlägga frågor som ankommer på kommunen enligt
begravningslagen samt handlägga och vidta erforderliga åtgärder i
samband med dödsboanmälan i enlighet med ärvdabalken.
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4 § Individutskott
Inom arbets- och socialnämnden ska finnas ett individutskott som i enlighet med
nämndens delegationsordning beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning
mot enskild.
Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden utser ledamöter och
ersättare samt bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.

