FÖRFATTNING 1.2.4
Antagen av kommunfullmäktige § 192, 2018

REGLEMENTE FÖR ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Utöver det gemensamma reglementet för Staffanstorps kommuns nämnder gäller detta
reglemente för arbetsmarknadsnämnden.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som anges i detta reglemente
ska kommunfullmäktiges beslut gälla istället för reglementet i den delen.

Sammansättning
1§
Arbetsmarknadsnämnden består av 11 ledamöter och 8 ersättare

Arbetsmarknadsnämndens uppgifter inom socialtjänsten
2§
Arbetsmarknadsnämnden fullgör, då inklusive de uppgifter som innebär
myndighetsutövning, Staffanstorps kommuns och kommunal nämnds uppgifter enligt
socialtjänstlagen, och det som i annan författning anges ankomma på nämnd för uppgifter
inom socialtjänsten, då med undantag för de sådana uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av annan nämnd.
Sådan annan lagstiftning som arbetsmarknadsnämnden därför ska ansvara för
handläggning, beslut och kommunens skyldigheter enligt är bl a:
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
- Lag om vård av vuxna missbrukare i vissa fall (LVM),
- Föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och underhåll, samt om vårdnad och
umgänge,
- Namnlagen,
- Körkortslagen,
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- Lag om unga lagöverträdare (LUL),
- Skollagen och andra författningar i delar som avser vuxenutbildning, liksom SFI,
- Lagstiftning som avser mottagande av nyanlända invandrare, och av ensam-kommande
barn och andra därtill anknutna författningar,
- Rättshjälpslagen

Arbetsmarknadsnämndens övriga uppgifter
3§
Arbetsmarknadsnämnden ska också svara för
1. åtgärder för att motverka arbetslöshet och höja sysselsättningsandelen, samt för
aktiveringsverksamhet för personer som saknar anställning eller annat arbete, då i sådan
samverkan med Business Port Staffanstorp AB och myndigheter som är påkallad,
2. integrationsfrågor,
3. vuxenutbildning, inklusive SFI, och sådana uppgifter som är förenade med detta ansvar,
och
4. att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för arbetsmarknadsnämndens
utveckling och dess ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor inom sitt område

Arbetsmarknadsnämndens ansvar
4§
Arbetsmarknadsnämndens uppgifter innebär ansvar för, och i förekommande fall rätt att
inom sitt verksamhetsområde besluta i ärenden, som avser bl a :
- bistånd enligt socialtjänstlagen
- de uppgifter som följer av 3 kapitlet 1-2 och 4-6 §§ socialtjänstlagen.
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− förebyggande socialt arbete,
− bostadssociala insatser,
− social stödverksamhet för barn, ungdomar och familjer, och barn- och
ungdomsverksamhet,
− stöd till personer som utsätts för våld eller hot i nära relationer,
− stöd till brottsoffer,
− familjerättsligt arbete, inklusive familjehemsvård och familjerådgivning,
− stöd, vård och behandlingsinsatser riktade till missbrukare,
− kommunens sociala jour,
− förhyrning av bostäder för sådan andrahandsuthyrning som påkallas för fullgörande av
nämndens uppgifter,
− mottagande av, och stöd till, ensamkommande barn, och åtgärder syftande till
integration,
− samverkan med föreningar och samarbetsorganisationer och andra externa aktörer inom
nämndens verksamhetsområden, och
− fördelning av föreningsbidrag inom ansvarsområdet.
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