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§ 111
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Den 2018-12-17

Dnr 2018/00579

Revidering omsorgsnämndens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Reviderat reglemente för omsorgsnämnden antas.
2.

Reglementet träder ikraft den 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
I samband med den nya mandatperioden har översyn och revidering gjorts av
omsorgsnämndens reglemente.
En förändring som har gjorts är upprättandet av ett gemensamt reglemente för
arbetsformer för styrelsen och övriga nämnder. Tidigare har dessa delar funnits med i de
nämndspecifika reglementena där även verksamhetsområdena regleras. Nu har den delen
lyfts ur till ett eget gemensamt reglemente som gäller för samtliga nämnder.
Yrkanden
Thomas Björnhager (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____
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Antaget av omsorgsnämnden 2018-12-05 § 90
Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 111

Reglemente för
Omsorgsnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden
Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (lag 2017:725)
gäller bestämmelser i detta reglemente.
§ 1 Omsorgsnämndens övergripande uppgifter

Omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten för
följande grupper:
•
•
•

Äldre människor
Människor med funktionshinder
Anhörigvårdare

Nämnden är därutöver ansvarig och utövar ledningen för den kommunala hälso- och
sjukvården i särskilda boendeformer samt dagverksamheter enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL).
Ansvaret för verksamheterna gäller för hela kommunen.
Nämnden ska verka för att samråd sker med den som utnyttjar nämndens tjänster.
§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning

Enligt Socialtjänstlagen svarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område.
Socialtjänsten är den verksamhet som bedrivs bl.a. med stöd av Socialtjänstlagen (SoL)
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt
Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
får det stöd och den hjälp som de behöver.
Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer enligt 2 kap. 4 § i Socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige
har beslutat att uppgifterna fr.o.m. 2011-01-01 ska fullgöras dels av familje- och
utbildningsnämnden dels av omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden ansvarar för att de lagar, avtal och förordningar som styr verksamheten
gällande strukturinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och individuellt inriktade
insatser fullgöres.
De lagar och författningar som formellt styr verksamheten är:
•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlagen
Socialtjänstförordningen
Lag och förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag och förordning om assistansersättning
Hälso- och sjukvårdslagen
Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Lag och förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
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3 § Ekonomisk förvaltning

I den ekonomiska förvaltningen ingår
•
•
•
•
•

Bevaka bidrags- och avgiftsinkomster
Lämna förslag på taxor och avgifter inom ansvarsområdet
Betalningar görs i rätt tid
Handha egen donationsförvaltning
Se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt

§ 4 Processbehörighet

Omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.
§ 5 Övrigt

Utöver specialreglerade arbetsuppgifter ska omsorgsnämnden:
•
•
•

Arbeta för reformering av nämndens regelbestånd
Avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som remitteras till nämnden
Fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.

För omsorgsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna gemensamma
reglementet för styrelse och nämnder.
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