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1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även vad som stadgas i
kommunallagen och annan författning samt de för kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser i allmänna reglementet för nämnderna i Ljusdals kommun.

Nämndens uppgifter
I den omfattning det inte tillkommer annan nämnd, eller kommunfullmäktige inte för särskilt
fall beslutar annat, har omsorgsnämnden till uppgift att fullgöra för kommunen följande
uppgifter enligt lag eller annan författning samt för övrig verksamhet;
2§

inom äldreomsorgsområdet
enligt lag eller annan författning
1. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i ordinärt (hemtjänst) eller särskilt boende
för personer över 65 år som är i behov av bistånd på grund av ålder, sjukdom eller fysisk
funktionsnedsättning,
2. uppgifter avseende det kommunala åtagandet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
för personer över 65 år,
3. anhörigstöd till anhöriga till personer över 65 år, som vårdar eller stödjer en närstående.

inom stöd och omsorgsområdet
enligt lag eller annan författning
1. uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
2. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i ordinärt eller särskilt boende dels för
personer under 65 år, som är i behov av bistånd på grund av fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning eller sjukdom, och dels för personer över 65 år som är i behov av
bistånd på grund av psykisk funktionsnedsättning,
3. uppgifter avseende det kommunala åtagandet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
för personer under 65 år samt även för personer över 65 år som omfattas av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller har en psykisk
funktionsnedsättning,
4. anhörigstöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning, som vårdar eller stödjer
en närstående

inom nämndens ansvarsområde även
enligt lag eller annan författning
1. dagverksamhet/daglig verksamhet till äldre och personer med funktionsnedsättning och
annan äldre- och funktionshinderverksamhet som hör samman med dessa,
2. betalningsansvar för medicinskt utskrivningsklara enligt lagen om betalningsansvar för
viss hälso- och sjukvård inom äldre- och funktionshindersomsorgen,
3. hemsjukvård i ordinärt boende,
4. prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om
riksfärdtjänst,
5. hantering av ansökningar om trygghetslarm samt installation, larmmottagning m.m.
6. hemsändningsbidrag

för övrig verksamhet
7. samordning av frivilliga insatser
8. frivilligstipendium
9. fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämndens verksamhetsområde

Delegering från kommunfullmäktige
4§
1. Nämnden får själv eller genom ombud, inom nämndens verksamhetsområde, föra
kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av
lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige (processbehörighet),
2. att med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse med annan om
utförande av uppgifter som ankommer på nämnden.

Förvaltningsorganisation
5§
Under nämnden lyder omsorgsförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som
inför nämnden är ansvarig för verksamheten. Nämnden får utfärda instruktion för
omsorgsförvaltningen och dess personal.

Antal ledamöter och ersättare
6§
Nämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.
__________________________

Detta reglemente träder ikraft den 1 januari 2019.

