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Reglemente för
omsorgsnämnden
Utöver det som föreskrivs i ”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Borlänge
kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Verksamhetsområden
Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende äldreomsorg
och omsorg om personer med funktionsnedsättningar och vad som i lag sägs om
socialnämnd inom dessa områden och som inte anförtrotts kommunens socialnämnd eller
annan nämnd eller styrelse.
Nämndens ansvar omfattar alla åldrar.
Nämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag, författningssamlingar och detta reglemente.
Nämndens ansvar omfattar även specialbestämmelser som regleras i hälso- och
sjukvårdslagen, 18 och 24 §§ och som avser anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om vissa vårdskador inom hälso- och sjukvården.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller äldre
och personer med funktionsnedsättning.
Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Nämnden ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.
Nämnden ansvarar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel inom ordinärt och särskilt
boende och dagverksamhet.

2 § Övrigt
Omsorgsnämnden ska:
-

fastställa avgifter och ersättningar inom de frivilliga verksamhetsområdena enligt
särskild delegation från fullmäktige
ansvara för fördelning av bidrag till intresseorganisationer med inriktning på
äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning
fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden.
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