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REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN 

 
 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (KL) eller i annan författning gäller 

bestämmelserna i detta reglemente och i gemensamt nämndreglemente för Hedemora 

kommun. 

 

En avvikande bestämmelse i detta reglemente tar över i förhållande till det gemensamma 

reglementet. 

 

 
OMSORGSNÄMNDENS UPPGIFTER 

1 § 

Omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förutom vad gäller insatser enligt LSS 

9 § punkt 1 (råd och stöd). 

Nämnden är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vårdgivare och utövar ledningen av den 

kommunala hälso- och sjukvården samt fattar beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. 

Det åligger omsorgsnämnden att vara väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, 

medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med myndigheter, organisationer, föreningar 

och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska omsorgsnämnden informera om 

socialtjänsten, bedriva uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för 

goda levnadsförhållanden. Ansvaret innebär att svara för upplysningar, råd, stöd, service, vård 

och omsorg, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 

Omsorgsnämnden ska även underlätta för dem som vårdar närstående med långvarig sjukdom 

eller funktionshinder och verka för att utveckla och erbjuda sysselsättning för att minska 

behovet av försörjningsstöd och få in fler personer i egen försörjning. Nolltolerans gäller mot 

våld i nära relationer. 

2 § 

Omsorgsnämnden är kommunens konsumentnämnd. 

3 § 

Omsorgsnämnden ansvarar för handläggning av dödsboanmälningar enligt Ärvdabalken (ÄB) 

och kommunens budget- och skuldrådgivning. 
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4 § 

Omsorgsnämnden har ansvar för kommunens krisstöd. 

5 § 

Omsorgsnämnden ska på olika sätt främja möjligheter till goda levnadsförhållanden och ett bra 

liv för de äldre invånarna i kommunen och för invånare med funktionsnedsättningar och i 

samverkan med dessa gruppers intresseorganisationer främja goda miljöer i kommunen. 

Omsorgsnämnden ska verka för att samverkan med brukarorganisationer utvecklas. I samband 

med samhällsplaneringsprocesser, förändrings- och utvecklingsprojekt ska nämnden tillsammans 

med övriga kommunala verksamheter tillse att föreningar, organisationer och allmänhet ges 

möjlighet att delta. Som en del i att främja detta arbete ska det Kommunala pensionärsrådet och 

det Kommunala funktionshinderrådet vara organisatoriskt knutna till omsorgsnämnden. 

Rådens sammansättning och arbetsformer framgår av bilaga 1 till detta reglemente. Ett program 

beslutat av kommunfullmäktige ska finnas som talar om kommunens långsiktiga ambitioner och 

viljeinriktningar med respektive råd. 

6 § 

Omsorgsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd och ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor. 

7 § 

Omsorgsnämnden ska ha det samordnande ansvaret för förebyggande barn- och 

ungdomsinsatser. 

Omsorgsnämnden ska fullgöra sina uppgifter i familjecentralens verksamhet i kommunen och 

verka för att den även inriktas mot äldre barn och ungdomar. 

8 § 

Där i annan lag eller författning anges att socialtjänsten/socialnämnden är behörig att handlägga 

och besluta i ett visst ärende, ska detta åligga kommunens omsorgsnämnd. 

9 § 

Omsorgsnämnden ska på delegation från kommunfullmäktige besluta i följande ärenden: 

- Bevilja mottagande av upp till 30 flyktingar per år. 

- Anpassa kommunens norm för försörjningsstöd enligt styrdokument om ekonomiskt 

bistånd enligt socialtjänstlagen, kapitel 4. 

- Fastställa styrdokument för handläggning och verkställighet avseende bistånd utifrån 

socialtjänstlagen och utredningar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

- Revidera antagna styrdokument utifrån verksamhetens behov och nya förutsättningar. 

10 § 

Omsorgsnämnden ska handlägga och besluta om utdelning från stiftelsen ”Mina Brickmans 

fond”. 

. 
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11 § 

Omsorgsnämnden får besluta om mottagande och disponering av statsbidrag inom sitt 

ansvarsområde. 

 

 
OMSORGSNÄMNDENS ARBETSFORMER 

12 § 

Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

13 § 

Partier som är representerade i fullmäktige men inte erhåller plats i omsorgsnämnden har rätt till en 

insynsplats. Insynsplatsen besätts av fullmäktige på samma sätt som ledamöter och ersättare. Platsen  

är personlig, ingen ersättare utses. Den som innehar insynsplatsen har rätt att yttra sig på sammanträdet  

och har samma rätt till arvoden och ersättningar som övriga ledamöter. 

14 § 

Inom omsorgsnämnden finns två utskott: 

- ett myndighetsutskott, för individärenden, som består av tre (3) ledamöter och tre (3) 

ersättare och 

- ett verkställighetsutskott, för övriga ärenden, som består av fem (5) ledamöter och fem 

(5) ersättare. 
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Bilaga 1 

 

 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 

funktionshinderrådet (KFHR) 

Hedemora kommun har två stycken råd inom ramen för omsorgsnämnden. Kommunala 

pensionärsrådet (KPR), som ska lyfta de äldre invånarna i Hedemora kommuns behov i vardagen 

på ett övergripande plan och säkerställa denna grupps inflytande i de kommunala 

samhällsplaneringsprocesserna. På motsvarande sätt ska det Kommunala funktionshinderrådet 

(KFHR) arbeta för invånarna med funktionsnedsättningar. Mer om rådens verksamhet framgår 

av respektive råds program, som fastställts av kommunfullmäktige. 

Rådens sammansättning 

Varje råd ska bestå av ordförande och två ledamöter från kommunen, varav en av ledamöterna 

ska företräda oppositionen. Omsorgsnämnden utser kommunens ledamöter i råden. De ledamöter 

som utsetts av omsorgsnämnden väljs för fyra år, räknat fr o m 1 januari året efter det år då val i 

hela riket av kommunfullmäktige har ägt rum. 

Omsorgsnämndens ordförande ska vara ordförande i KPR. Omsorgsnämnden utser ordförande i 

KFHR, som ska vara en representant från kommunen. Om ordföranden inte kan delta vid ett 

sammanträde, får rådet utse en annan av de kommunala representanterna till ordförande för 

förevarande sammanträde. Varje råd utser en vice ordförande, som ska väljas bland företrädarna 

från intresseorganisationerna i rådet. 

Riksorganisationer inom intresseområdet som genom sin lokalförening bedriver organiserad 

verksamhet inom kommunen kan vara representerad i rådet. Varje förening äger rätt att ha en 

ordinarie ledamot och en ersättare. 

Varje råd ska tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning 

till rådets sammanträden. Om rådet inte kommer överens om beredningsgruppens 

sammansättning, beslutar omsorgsnämnden om detta. Frågor som någon ledamot önskar 

aktualisera i rådet ska meddelas ordföranden senast 10 dagar före beredningsgruppens möte. 

Samtliga kommunens nämnder och bolag ska ha en adjungerad representant i varje råd. 

Rådens arbetsformer 

KPR ska sammanträda sex gånger per kalenderår och KFHR fyra gånger per kalenderår, varav 

ett sammanträde ska hållas i anslutning till behandlingen av kommunens Mål & Budget-arbete. 

Varje råd ska årligen få möjlighet till en heldagsutbildning/seminarium kring aktuella frågor. 

Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, beredningsgruppen eller 

mer än hälften av rådets ledamöter begär detta i särskild fråga. 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista och eventuella underlag till ärenden, skickas 

elektroniskt eller på annat överenskommet sätt ut till rådets ledamöter och ersättare senast 14 

dagar före sammanträdesdagen. Underlag bör delges ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 

vidareberedning och information underlättas. 

Omsorgsnämnden ansvarar för och tillhandahåller det administrativa stöd som behövs för att 

bedriva rådets verksamhet, vilket även inbegriper sekreterare vid sammanträdena. 
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Omsorgsnämnden svarar för rådets administrativa kostnader. Mötesanteckningar skrivs vid 

sammanträdena som ska justeras av ordföranden och en ledamot från intresseorganisationerna. 

Utdrag från mötesanteckningar skickas till dem om är direkt berörda av ett ärende. Fullständiga 

mötesanteckningar ska delges ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, 

omsorgsnämnden och övriga nämnder och bolag som är representerade i rådet samt allmänheten 

via kommunens hemsida. 

Företrädare för kommunens samtliga förvaltningar och bolag kan bjudas in till rådets 

beredningsgrupp och till rådets sammanträden. Företrädare för Region Dalarnas hälso- och 

sjukvård kan inbjudas att medverka i Kommunala funktionshinderrådet. 

Varje råd ska inför varje verksamhetsår tillsammans med omsorgsnämnden ta fram en 

handlingsplan utifrån kommunfullmäktiges beslutade program för verksamheten. 

Omsorgsnämnden fattar beslut om handlingsplanen. 

Som referensgrupp förfogar inte rådet över egen budget. Respektive organisation svarar själv för 

eventuella arvoden och ersättningar samt övriga kostnader (t ex utbildnings- och 

seminariekostnader) för sina representanter som uppkommer vid deltagande i rådets verksamhet. 

Utsedda ersättare som ej tjänstgör har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden och har 

rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Ideell organisation som ingår i rådet ska lämna aktuella namn och kontaktuppgifter på ledamot 

och ersättare i rådet. 

När rådet lämnar ett remissyttrande, fattas sådana beslut i rådet med enkel majoritet. Sittande 

ordförande har i förekommande fall utslagsröst. 

Rådets ledamöter återrapporterar till sina respektive föreningar, nämnder och politiska föreningar 

om ärenden som behandlats i rådet. 


