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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2019-04-25, § 94 

Gäller fr o m 2019-04-25
________________________________________________________________

Reglemente för omsorgsnämnden

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) samt följdlagar och författningar. Nämnden ansvarar även för den kommunala hälso- 
och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och ordinärt boende (hemsjukvård), enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

För det angivna verksamhetsområdet åligger det nämnden särskilt
- att fullgöra de uppgifter inom socialtjänsten som avser äldre- och funktionshinder-

omsorgen samt de övriga uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden
- att fullgöra de uppgifter inom hälso- och sjukvården som åligger nämnden
- att göra sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
- att planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheten inom nämndens 

ansvarsområde
- att medverka i samhällsplanering och i samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda, främja bra miljöer i kommunen i syfte att öka 
möjligheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning att ta del av samhällets 
gemenskap

- att på lämpligt sätt informera om socialtjänsten
- att verka för att reformera de kommunala bestämmelserna inom nämndens 

verksamhetsområde i den mån det behövs
- att ta fram förslag på avgifter och taxor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning

Omsorgsnämnden ska underhålla och förvalta egen lös egendom.

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
- fastställa nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 

kommunfullmäktige fastställt,
- efter fullmäktiges riktlinjer besluta om avgifter inom nämndens verksamhetsområde,
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- förvalta under nämndens vård ställda donationer m.m. samt besluta om utdelning av 
medel från dessa.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 4 Allmänt nämndreglemente för Värnamo kommun

För omsorgsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet
med arbetsformer för Värnamo kommuns styrelser och nämnder. 

Omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan 
författning, samt bestämmelser i detta reglemente.

Omsorgsnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

§ 5 Processbehörighet

Omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden 
inom nämndens verksamhetsområde.

§ 6 Förvaltningsorgan

Omsorgsnämndens förvaltningsorgan utgörs av omsorgsförvaltningen.

KONTAKTPOLITIKER

§ 7 Kontaktpolitiker

Bland omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kan utses kontaktpolitiker inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden avgör hur många kontaktpolitiker som ska utses samt 
omfattningen av verksamhetsområdet för dessa.


