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Reglemente för vård- och omsorgsnämnd
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd
beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade.
Nämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt
Socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och
funktionshindrade samt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387).
Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även
• ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år enligt avtal om
skatteväxling med Landstinget Sörmland. Hälso- och sjukvårdslag
(1982:763) § 18,
• ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt Socialtjänstlagens 5
kap §§ 5 och 7 samt 7 kap § 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt
samma lag,
• betalningsansvar enligt lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar
för viss hälso- och sjukvård
• betalningsansvar enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård,
• prövning av bidrag enligt Lag (1992:15742018:222) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.,
• prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag
(1997:735) om riksfärdtjänst samt
• ansvarar enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare
inom äldreomsorgens hemtjänst.
§ 2 Övriga uppgifter
Nämnden ansvarar även för
• folkhälsoarbete inom äldreomsorg och handikappomsorgområde
funktionsstöd,
• verksamhet med personligt ombud,
• vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter
inom nämndens verksamhetsområde. (nerflyttad från § 1)
Processbehörighet
§3
I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller
genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där inte detta på grund
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på
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annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta
förlikning och anta ackord.
Nämndens arbetsformer
§ 4 Allmänt nämndreglemente
För vård- och omsorgsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna
allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns
nämnder.
§ 5 Sammansättning
Vård- och omsorgsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.
§ 6 Utskott
Vård- och omsorgsnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer
lämpliga.
§ 7 Förvaltningsorgan
Under vård- och omsorgsnämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen.
_________________

