Reglemente för vård- och
omsorgsnämnden
antaget av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 31

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad
som föreskrivs i kommunens reglemente för kommunstyrelsens
och nämndernas gemensamma bestämmelser och arbetsformer,
gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Vård- och omsorgsnämndens övergripande uppgifter
1§
Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande
och förebyggande för att äldre och personer med
funktionsvariationer kan leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. Nämnden arbetar för att värna och respektera den
enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet och individuella
behov.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens
handläggning och beslut inom äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionsvariation ienlighet med följande lagar:





Socialtjänstlagen gällande de delar som berör äldre samt
personer med funktionsvariation över 18 år
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialförsäkringsbalken gällande de delar som handlar om
assistansersättning
Lag om bostadsanpassningsbidrag

Nämnden ansvarar också för insatser enligt Hälso- och
sjukvårdslagen
Verkställighet av insatser genomförs av Omsorg i Bjuv AB, som är
kommunens utförare av vård- och omsorgsnämndens beslut.

Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering
2§
Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art
att en samordning av kommunens totala resurser måste ske
genom att kommunens krisledningsnämnd övertar befogenheter i
enlighet med ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta
nämndens befogenheter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, tills dess att återgång till normal
beslutsordning sker.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
3§
Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt, följa utvecklingen inom hela nämndens
verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och
förbättringar och även verka för reformering av nämndens
regelbestånd.
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under verksamhetsåret.
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde.

Till uppgifterna för vård- och omsorgsnämnden hör vidare att:
•

ange förslag till konkreta mål för sin verksamhet

•

följa upp och utvärdera verksamheten

•

samverka med olika nämnder/förvaltningar

•

avge yttrande i ärenden som faller inom nämndens
kompetensområde

•

noggrant följa utfallet av satsade medel

•

förfoga över en egen budget

•

samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter,
föreningar

Delegering från kommunfullmäktige
4§
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:






bistånd enligt socialtjänstlagen till äldre personer i behov
av omsorg och stöd samt till personer med
funktionsvariation som är 18 år eller äldre.
kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade - LSS och enligt
Socialförsäkringsbalken 51 kap. om assistansersättning.
kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen
och i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet med
Region Skåne.




kommunens uppgifter enligt lag om
bostadsanpassningsbidrag.
handläggning och beslut om serviceinsatser enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV), samt ansvarar för
godkännande av utförare, tillsyn och uppföljning av de
utförare som ger insatser enligt LOV.

Till vård och omsorgsnämnden är knutet två samrådsorgan,
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala
handikapprådet, (KHR)

