FÖRFATTNING 1.2.3
Antagen av kommunfullmäktige§ 192, 2018

Staffanstorps
kommun

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN
Utöver det gemensamma reglementet för Staffanstorps kommuns nämnder gäller detta
reglemente för omsorgsnämnden.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som anges i detta reglemente
ska kommunfullmäktiges beslut gälla istället för reglementet i den delen.

Sammansättning
1§
Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 8 ersättare.

Omsorgsnämndens uppgifter enligt speciallagstiftning
2§
Omsorgsnämnden fullgör, då inklusive de uppgifter som innebär myndighetsutövning,
Staffanstorps kommuns och kommunal nämnds uppgifter
- inom socialtjänsten avseende omsorger om äldre personer (över 65 år),och personer med
funktionshinder enligt 5 kapitlet 4-8 a §§, och för psykiskt funktionsnedsatta, och inom
ramen för sitt verksamhetsansvar, även uppgifter enligt 14 kapitlet 2-7 §§ socialtjänstlagen,
och 5 kapitlet 3 § p 1 och 2 socialtjänstförordningen
- enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS),
- enligt hälso- och sjukvårdslagen,
- enligt lagen om färdtjänst,
- enligt lagen om riksfärdtjänst,
- enligt patientsäkerhetslagen, och
- enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Omsorgsnämndens ansvar
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3§
Omsorgsnämndens uppgifter innebär ansvar bl a för
- bistånd i form av hjälp i hemmet, särskilt boende för service och
omvårdnad för äldre samt bostad med särskild service för
funktionshindrade,
- bistånd i form av närståendestöd enligt kommunens riktlinjer,
ledsagarservice samt dagverksamhet.
− verksamhet med personligt ombud för psykiskt funktionshindrade
- inom ramen för sitt verksamhetsansvar, att fullgöra de uppgifter som följer av 3 kapitlet
1-2 och 4-6 §§ samt 5 kapitlet 10 § socialtjänstlagen.
- svara för andra påkallade förebyggande, uppsökande och frivilliga insatser
inom sitt verksamhets- och ansvarsområde,
- föreningsbidrag inom sitt ansvarsområde,
- samverkan med föreningar och samarbetsorganisationer inom sitt
verksamhetsområde, och
- att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för omsorgsnämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor inom
sitt område.
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