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REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Gäller från och med den 1 mars 2013.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt
reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper för Mölndals stad gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
VERKSAMHETSOMRÅDE
1§

Huvudarbetsuppgifter

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom följande
verksamhetsområden:


Insatser enligt socialtjänsten inom äldreomsorgen och rörande fysiskt, psykiskt
och intellektuellt funktionshindrade



Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade



Hälso- och sjukvården reglerat i lag samt i avtal med Västra Götalandsregionen

Det krävs av nämnden att i samarbete med social- och arbetsmarknadsnämnden och
övriga nämnder som kan vara aktuella, bedriva verksamheten med respekt för den
enskildes självbestämmande och integritet.
2§

Uppgifter med hänvisning till författning

När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i socialtjänstlagen, utför vårdoch omsorgsnämnden kommunens uppgifter inom äldreomsorgen och rörande fysiskt,
psykiskt och intellektuellt funktionshindrade.
Vård- och omsorgsnämnden har det övergripande ledningsansvaret och fattar beslut
främst enligt







Socialtjänstlagen (2001:453) avseende insatser inom äldreomsorgen och rörande
fysiskt, psykiskt och intellektuellt funktionshindrade
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Patientdatalagen (2008:355)
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Övriga uppgifter

Vård- och omsorgsnämnden ska


§4

handlägga ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer tillhörande
nämndens ansvarsområde
Samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans och i samverkan med social- och
arbetsmarknadsnämnden, utarbeta och följa en fungerande samarbetsrutin mellan
nämnderna avseende fullgörandet av ansvaret enligt socialtjänstlagen för personer som
kan komma att behöva insatser från båda nämndernas ansvarsområde. Samarbetsrutinen
ska fastställas av bägge nämnderna.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har det yttersta ansvaret för att enskilda får den
hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i vård- och omsorgsnämndens ansvar. Det yttersta ansvaret innebär att ta ansvar för
sådana ärenden som inte omfattas av någon nämnds ansvarsområde.
Såväl vård- och omsorgsnämnden som social- och arbetsmarknadsnämnden är skyldiga
att pröva ansökningar enligt sitt ansvarsområde. Behöver den enskilde parallella insatser
från båda nämnderna ska ärendet, på lämpligt sätt, gemensamt eller var för sig, hanteras
av båda nämnderna.

SAMMANSÄTTNING
§5

Nämnden

Vård- och omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
§6

Utskott

Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.
Ordföranden i nämnden är också ordförande i arbetsutskottet och nämndens vice
ordförande är också vice ordförande i arbetsutskottet.
Ärenden av övergripande och allmän karaktär bereds av arbetsutskottet som även fattar
beslut i individuella ärenden enligt lag eller enligt av vård- och omsorgsnämnden framtagna riktlinjer.
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