Reglemente för Hylte kommun

Reglemente för arbets- och näringslivsnämnden
Uppgifter enligt speciallagstiftning
§1
Nämnden har som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella,
generella och individuella insatser för vuxna.
Nämnden fullgör kommunens uppgifter för ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, stöd inom
missbruk i enlighet med vad lag säger för socialnämnd. I frågor som gäller missbruk är nämnden
ansvarig från och med 20 års ålder.
Nämnden fullgör kommunens ansvar för flyktingmottagande med undantag för ensamkommande
barn.
Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över.
Nämnden fullgör kommunens ansvar enligt Skuldsaneringslagen.
Övrig verksamhet
§2
Nämnden har också ansvar för
- kommunens arbetsfrämjande och sysselsättningsåtgärder
- näringslivsfrågor
- föreningsverksamhet
- hälsocentrum Örnahallen
- kommunens folkhälsoarbete
- att organisera och ansvara för fritidsaktiviteter/fritidsverksamhet samt fritidsgård
- att fördela bidrag till föreningar, samlingslokaler och organisationer samt dela ut
ungdomsledar- och kulturstipendium enligt fullmäktiges beviljade anslag och fastställda
normer
- hjälp och stöd till vuxna personer som upplever våld i nära relationer
- att samverka med lokala brottsförebyggande rådet
- Social samfond I
- biblioteks- och kulturverksamhet
- Hushållsekonomisk rådgivning
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Samordning
§3
Arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden har ett
gemensamt ansvar utifrån sitt ansvarsområde att samordna insatser som rör barn och unga samt
vuxna som har familj. Om sekretess gäller mellan nämnderna kan samordning ske först efter att
samtycke har lämnats.
Information
§4
Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.
Ansvar
§5
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i
kommunens reglementen.
Arbetsformer
§6
Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser.
Förvaltning
§7
Nämndens förvaltning är arbets- och näringslivskontoret.
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