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Reglemente för
vård- och omsorgsnämnden
KS 2013/0667
Detta reglemente trädde i kraft den 1 januari 2003.
Reglementet är ändrat av kommunfullmäktige den 2 juni 2003 (§ 201), den 20
december 2010 (§ 166), den 18 juni 2012 (§ 102), den 16 december 2013 (§ 244),
den 19 december 2016 (§ 263) och den 1 februari 2018 (§ 2).
Om reglementet
Reglementet beskriver vård- och omsorgsnämndens ansvar och vad som gäller för
nämnden utöver kommunens allmänna nämndreglemente.

KOMMUNSTYRELSENS KANSLI
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Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Detta reglemente trädde i kraft den 1 januari 2003.
Reglementet är ändrat av kommunfullmäktige den 2 juni 2003 (§ 201), den 20
december 2010 (§ 166), den 18 juni 2012 (§ 102, den 16 december 2013 (§ 244),
den 19 december 2016 (§ 263) och den 1 februari 2018 (§ 2).
Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för vård- och
omsorgsnämnden följande.
1§
Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att inom kommunen svara för
− Äldre- och funktionshindersomsorg enligt socialtjänstlagen (SoL),
omfattande särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
människor, bostäder med särskild service för människor med fysiska eller
psykiska funktionsnedsättningar, stöd i ordinärt boende,
dagverksamhet/daglig verksamhet till äldre och personer med
funktionsnedsättningar och annan äldre- och funktionshinderverksamhet
som hör samman med dessa.
− Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under förutsättning att
de tillhör någon i lagen angiven personkrets (§ 1 LSS) med undantag för
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt § 9 punkt 7 LSS.
− Stöd till boende enligt 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
− Tillhandahålla servicetjänster åt äldre personer över 67 år enligt 2 kap. 7 §
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
− Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt 12 kap
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) inom äldreomsorg och stöd
och service till personer med funktionsnedsättning.
− Kommunens ansvar och skyldigheter enligt patientdatalagen (2008:355),
patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659).
− Kommunens ansvar och skyldigheter enligt lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
− Hemsjukvård i ordinärt boende.
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2§
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för administrationen av kommunens
pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)

3§
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning,
ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente. Detta gäller även när vården
av en kommunal angelägenhet med stöd av 35 § allmänna nämndreglementet har
lämnats över till någon annan.
---------------

