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Omsorgsnämndens reglemente
1.Sammansättning
Omsorgsnämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare
2. Utskott
Omsorgsnämnden har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har fem ledamöter
och fem ersättare.
Arbetsutskottet ska:
- Bereda och lägga fram förslag i de ärenden som ska behandlas av
nämnden såvida inte uppgiften att bereda ärenden tilldelats annan
särskild avdelning av nämnden.
- Utarbeta förslag till budget- och verksamhetsplan för nämndens
verksamhetsområde.
- I övrigt fullgöra de uppdrag som nämnden tilldelar arbetsutskottet
3. Arbetsformer
För omsorgsnämnden och dess utskott gäller reglementet ”Arbetsformer för
styrelser och nämnder i Växjö kommun”
4. Ansvarsområde
Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, hjälp, service och omvårdnad för äldre
människor och människor med sjukdom som nämns i 5 kap. 4–6 §§
socialtjänstlagen (SoL) i form av;
- ge stöd och hjälp i hemmet
- inrätta särskilda boendeformer för människor som behöver särskilt
stöd
- verka för en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra
genom dagverksamheter, träffpunkter och andra aktiviteter
- uppsökande verksamhet
Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, hjälp, service och omvårdnad för
personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning som nämns i
5 kap. 7–8 §§ SoL i form av;
- anpassat stöd i boendet
- inrätta bostäder med särskild service
- verka för att människor som möter betydande svårigheter i sin
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap
- i planering samverka med Region Kronoberg och andra
samhällsorgan och organisationer
- uppsökande verksamhet.
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Omsorgsnämnden ansvarar för stöd till dem som vårdar eller stödjer
närstående enligt 5 kap. 10 § SoL gällande de grupper som ingår i
omsorgsnämndens ansvarsområden.
För de grupper som ingår i omsorgsnämndens ansvarsområden verkar
omsorgsnämnden tillsammans med nämnden för arbete och välfärd för
att
- barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden
- i nära samverkan med hemmen främja en allsidig
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling
hos barn och ungdomar (5 kap. 1 § 1–2 p. SoL).
Omsorgsnämnden ansvarar för del av kommunens insatser enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utom insatsen familjehem
enligt 9 § 8 p. LSS. Dessutom ansvarar nämnden för del av kommunens
insatser enligt Socialförsäkringsbalken. Ansvaret omfattar följande personer:
1. Personer med utvecklingsstörning enligt 1 § 1 p. LSS
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld
eller kroppslig sjukdom enligt 1 § 2 p. LSS
3. Personer med andra varaktiga fysiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och
därmed ett omfattande behov av stöd eller service enligt 1 § 3 p.
LSS
Omsorgsnämnden har ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med
sjuksköterskenivå för följande personer inom omsorgsnämndens
ansvarsområden:
- personer i särskilda boendeformer och bostäder med särskild service
(5 kap. 5 § stycke 2 och 7 § stycke 3 SoL),
- personer i boende på korttidsplats enligt SoL,
- personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende,
- personer i dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL,
- personer i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 p. eller 9 § 9 p.
LSS
- personer i daglig verksamhet enligt 9 § 10 p. LSS
Bara de personer i ordinärt boende som har pågående insats i form av
boendestöd omfattas av nämndens ansvar för psykiatrisk hälso- och
sjukvård.
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Omsorgsnämnden har betalningsansvar för utskrivningsklara patienter enligt
Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Betalningsansvaret omfattar de personer som ligger inom nämnden
ansvarsområde. Vid de tillfällen då betalningsansvar uppstår vid väntan på
insatser från annan nämnd har berörd nämnd betalningsansvar för den
utskrivningsklara patienten.
Omsorgsnämnden ansvarar för de särskilda fritids- kultur- och
rekreationsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning.
Omsorgsnämnden ansvarar för bidrag till anpassning och återställning av
bostäder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

5. Förvaltningsorgan
Omsorgsnämndens förvaltningsorgan är omsorgsförvaltningen.
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