
 

 

 

 

Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, vilket innefattar social barn- och 

ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning, stöd vid hemlöshet 

samt medling vid ungdomsbrott. Nämnden ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära 

relationer. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att tillhandahålla kommunens skyldigheter 

avseende vissa omsorger, insatser och vård för personer med funktionshinder. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för sysselsättning/arbetsträning för personer i 

yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition 

av målgruppen. 

Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Undantaget detta ansvar är insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 p LSS, för 

vilken Region Halland ansvarar.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för utförande av delegerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser. 

Nämnden ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen till barn och ungdomar med funktionshinder 

men som inte tillhör personkretsen i LSS. Detta ansvar avser insatser som beskrivs i 9 § LSS. 

Nämnden ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen till personer med psykiska funktionshinder i 

enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen. Detta ansvar omfattar även 

personer som tillhör LSS personkrets 1 och inte får sitt behov tillgodosett genom hemtjänst. 

Nämnden ansvarar för kompletterande bistånd i form av hemtjänst till personer över 65 år med 

personlig assistans. 

Nämnden ska operativt leda en verksamhetsövergripande grupp för psykiskt och socialt 

omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (POSOM). 



 

 

 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fattar beslut framförallt enligt följande lagar: 

- Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

- Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

- Föräldrabalken (1949:381) 

- Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

- Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är dessutom ansvarig för yttrande enligt lagen om unga 

lagöverträdare, yttrande över ansökningar av person till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen, 

yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande enligt 

passförordningen, yttrande enligt lagen om personnamn, yttrande i körkortsärenden enligt 

körkortsförordningen, yttrande till länsstyrelsen angående äktenskapshinder för underårig enligt 

äktenskapsbalken. 

Från nämnden för Individ & Familjeomsorgs ansvarsområde enligt ovan undantas de ärenden 

beträffande ensamkommande barn och unga som innebär handläggning och myndighetsutövning 

och som ankommer på kommunens socialnämnd i enlighet med bland annat socialtjänstlagen, 

föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. För dessa ärenden ansvarar 

Nämnden för gymnasieutbildning och arbetsmarknad. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

ansvarar för de ärenden beträffande ensamkommande barn och unga som innebär handläggning och 

myndighetsutövning och som ankommer på kommunens socialnämnd i enlighet med lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall. 
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