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1 § 

För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även vad som stadgas i 

kommunallagen och annan författning samt för kommunstyrelsen och nämnderna 

gemensamma bestämmelser i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals 

kommun. 

 

Nämndens uppgifter 
I den omfattning det inte tillkommer annan nämnd, eller kommunfullmäktige inte för särskilt 

fall beslutar annat, har arbetsmarknads- och socialnämnden till uppgift att fullgöra för 

kommunen följande uppgifter enligt lag eller annan författning samt för övrig verksamhet; 

 
2 § 

inom socialtjänstens område 
uppgifter enligt lag eller annan författning 

1. kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt gäller individ- och familjeomsorg, 
2. familjerättsfrågor, 

3. familjerådgivning, 

4. mottagning och skyddat boende för våldsutsatta, 

5. försörjningsstöd, 

6. hemlöshetsfrågor, 

7. budget- och skuldrådgivning enligt skuldsaneringslagen. 

8. rådgivning och öppenvårdsbehandling för missbrukare över 18 år och/eller deras familjer 

enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 

9. utrednings- och behandlingsinsatser för ungdomar som har eller misstänks ha 

missbruksproblem enligt lagen med särskilda bestämmelser om vår av unga (LVU), 

10. rekrytering, utbildning och handledning för familjehem samt utbildning för 

familjevårdsenheter och blivande adoptivföräldrar, 

11. godkännande av jourhem, 

12. insatser rörande brottsofferstöd och medling enligt socialtjänstlagen 

13. kommunens uppgifter vad gäller ensamkommande asylsökande barn och barn som 

beviljats uppehållstillstånd samt migrations- och integrationsfrågor och därmed 

sammanhängande biståndsfrågor, 

14. mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar från det att de 

ankommer till kommunen till dess att de av Migrationsverket anvisas och flyttar till annan 

kommun, 

15. tecknande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande asylsökande barn och ungdomar, 

16. tillhandahållande av boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar samt 

för barn och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd, 

17. rekrytering av särskilt förordnade vårdnadshavare, samordning av information och 

utbildning av särskilt förordnade vårdnadshavare samt ersättning till särskilt förordnade 

vårdnadshavare för barn folkbokförda i Ljusdals kommun. 

18. Utredningar och SoL-insatser vad gäller barn och ungdomar (SoL kap 4 och 11). 

19. Vård utanför det egna hemmet, men även uppföljning av placerade barn och ungdomar (SoL 

kap 6) 

20. Förebyggande arbete och ungdomstjänst (SoL kap 5 1, 1a samt 1b §§). 

21. Åtgärder rörande dödsboförvaltning och dödsboanmälan som följer av ärvdabalken, samt 

åtgärder som följer av lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, biståndsbeslut 

enligt socialtjänstlagen samt åtgärder rörande begravning som följer av begravningslagen,  
 

 

 
 



inom arbetsmarknadsområdet 
uppgifter enligt lag eller annan författning 

1. genomförande av åtgärder som arbetsmarknadsanställningar, praktik, vägledning eller 

annan insats som förebygger arbetslöshet eller minskar verkningarna av arbetslöshet, 

2. tillhandahålla arbetsförmågebedömning och arbetsträning för personer med 

socialmedicinska, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar eller av andra anledningar 

befinner sig långt från den reguljära arbetsmarknaden, 

3. inom kommunens ansvarsområde, på beställning av och i samråd med andra nämnder mot 

ersättning av den beställande nämnden, tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser och 

arbetsmarknadsanställningar. 

 

inom integrationsområdet 
uppgifter enligt lag eller annan författning 

1. enligt etableringslagen svara för kommunövergripande flyktingfrågor och för samordning 

av kommunens integrationsarbete. 

2. erbjudande om boende, praktiskt stöd, initialt ekonomiskt bistånd och initial 

samhällsintroduktion till nyanlända flyktingar som kommer till kommunen enligt 

överenskommelse om mottagning anläggningsboende, 

 

inom nämndens område även 
övrig verksamhet 

1. samverka med frivilligorganisationer, 
2. fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämndens verksamhetsområde, 

3. främja sociala företag, 

4. ideellt offentligt partnerskap, 

 

 

Delegering från kommunfullmäktige 
 
3 § 

1. Nämnden får själv eller genom ombud, inom nämndens verksamhetsområde, föra 

kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av 

lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige (processbehörighet), 

2. att med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse med annan om 

utförande av uppgifter som ankommer på nämnden. 

 

Förvaltningsorganisation 
 
4 § 

Under nämnden lyder arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Förvaltningen leds av en 

förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. Nämnden får utfärda 

instruktion för förvaltningen och dess personal. 

 

Antal ledamöter och ersättare 
 
5 § 

Nämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. 
 

 
 

 

 

Detta reglemente träder ikraft 1 januari 2023. 


