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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS VÅRD- 
OCH OMSORGSNÄMND  
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande 
särskilda föreskrifter för vård- och omsorgsnämnden. 

Verksamhetsområde 
§ 1  Uppgifter enligt speciallagstiftning 

1 fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen samt och vad som i lag, 
förordning och föreskrift sägs om socialnämnd, 

2 ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för den kommunala hälso- och sjukvård 
som bedrivs i särskilda boendeformer samt i eget hem, 

3 fullgör kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst, 

4 fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, 

5 fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen,  

6 beslutar om bidrag till föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement 
till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper samt 

7 avger yttrande angående antagande av hemvärnsmän. 

§ 2  Nämnden har ansvar för beslut inom verksamhetsområdet i de ärenden som avser 
myndighetsutövning mot enskild person och i andra frågor som avser enskild person enligt 
författning.  

§ 3  Nämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

§ 4  Nämnden är styrgrupp för kommunens del av Samordningsförbundet RAR och Lokala 
samverkansgruppen LSG. 

§ 5  Nämnden har ansvar för kommunens flyktingmottagning 

§ 6  Nämnden har ansvar för kommunens kontakter med gemensamma patient- och 
hjälpmedelsnämnderna. 

§ 7  Nämnden har ansvar för forskning och utvecklingsverksamhet inom sitt 
ansvarsområde. 

Nämndens sammansättning 
§ 8  Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
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§ 9  Utskott 
 
1. Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.  
 
2. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som utses bland nämndens 

ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.  
 
3. Presidiet i nämnden är också presidium i arbetsutskottet.  

 
4. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
5. Ersättare ska kallas till varje sammanträde.  
 
6. Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val skall 

fyllnadsval snarast förrättas. 
 
7. Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 

skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter 
begär det. 

 
8. Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
9. Arbetsutskottet fattar beslut i individuella ärenden enligt lag eller enligt av vård- och 

omsorgsnämnden framtagna riktlinjer  
 

10. Utskottet avgör ärenden på delegation, i den omfattning nämnden  
bestämmer i särskild delegationsordning. 

 
 
§ 10 Sammanträden 
 
Vård- och omsorgsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg 
anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden. 

 


