Reglemente för Hylte kommun

Reglemente för omsorgsnämnden
Uppgifter enligt speciallagstiftning
§1
Omsorgsnämnden ansvarar för
Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet,
korttidsvistelse, särskilt boende, dagverksamhet, boendestöd samt anhörigstöd enligt
socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) till personer från och med 18 år. Nämndens
verksamhetsinriktning är att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, generella och
individuella insatser för vuxna från och med 18 år.
Omsorg om barn och vuxna med funktionshinder i behov av stöd och service enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387).
Ledning för den kommunala hälso- och sjukvården enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) i särskilda boenden, korttidsboende och biståndsbedömd dagverksamhet enligt SoL
samt daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS.
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över.
Övrig verksamhet
§2
Nämnden har i en överenskommelse med Region Halland övertagit ansvaret för ledningen av
hemsjukvården i ordinärt boende och på korttidsvistelse enligt LSS.
Samordning
§3
Arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden har ett
gemensamt ansvar utifrån sitt ansvarsområde att samordna insatser som rör barn och unga samt
vuxna som har familj. Om sekretess gäller mellan nämnderna kan samordning ske först efter att
samtycke har lämnats.
Information
§4
Omsorgsnämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.
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Ansvar
§5
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, förordning eller
föreskrifter samt bestämmelser i kommunens reglementen.
Arbetsformer
§6
Bestämmelser om nämndens arbetsformer finns i Arbetsordning för nämnder och styrelser.
Förvaltning
§7
Omsorgsnämndens förvaltning är omsorgskontoret.
__________________________________________
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