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1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
Nämndens uppgifter
2§
Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande
äldreomsorg samt för samordning, utveckling och uppföljning av
äldreomsorgen i Stockholms stad. Vidare svarar nämnden för samverkan
med frivilligorganisationer på området.
3§
Nämnden svarar vidare för
1. samordning av planeringen av vård- och omsorgsboenden inom
stadsdelsnämndernas samverkansområden
2. uppföljning av myndighetsutövningen inom äldreomsorgen i
syfte att säkerställa likställigheten i staden
3. inspektion av stadens äldreomsorg oavsett utförare
4. kvalitetsobservation av stadens äldreomsorg oavsett utförare
5. köhanteringssystemet för vård- och omsorgsboenden samt
servicehus
6. bidragsgivning till ideella organisationer inom
verksamhetsområdet
7. samarbete med Stockholms läns landsting i gemensamma frågor
samt inom Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
8. övergripande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling
samt för utbildning inom de lagstadgade områdena
9. stadens jourverksamhet inom äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionsnedsättning
10. hantering av ansökningar om trygghetslarm samt installation,
larmmottagning m.m.
11. att rekvirera statliga medel för insatser eller utveckling inom
nämndens ansvarsområde

4§
Vid fullgörande av uppgifterna enligt 2 § och 3 § gäller för nämnden vad
som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd eller annars om
nämnd som utövar ledning av socialtjänsten.
5§
Nämnden ansvarar för genomförande av centrala upphandlingar enligt
lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem.
Nämnden ska förvalta kommunövergripande avtal avseende vård- och
omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet och liknande inom
äldreomsorgen.
Nämnden får även på uppdrag av annan utföra verksamhet som avses
i denna paragraf, i den mån sådan samverkan gagnar verksamheten i
Stockholm.
Ersättning för verksamhet som utförs på beställning får inte överstiga
äldrenämndens självkostnad för den beställda verksamheten.
Förvaltningsorganisation
6§
Under nämnden lyder äldreförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktion för äldreförvaltningen och dess
personal.
Antal ledamöter och ersättare
7§
Nämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
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