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Reglemente för vård‐ och omsorgsnämnden i Kinda kommun
Inledning
Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för vård‐ och
omsorgsnämnden.

§ 1 Verksamhetsområde
Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:





äldreomsorg
funktionsstöd
hemsjukvård
individ‐ och familjeomsorg

Nämnden ska:
 ansvara för det strategiska arbetet och följa utvecklingen såväl lokalt, regionalt, nationellt
som internationellt och arbeta för en ökad samverkan,
 ansvara för hållbarhet, ekonomi och måluppfyllelse och arbeta efter kommunens styr‐ och
kvalitetsmodell samt fastställd budgetprocess,
 följa kommunens styrande dokument,
 tillsynsansvar avseende alkohollagen.

§ 2 Lagar
Vad som anges i § 1 ska utföras i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen, hälso‐ och
sjukvårdslagen, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt övriga, till
verksamhetsområdet hörande, författningar.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde.

§ 3 Personal
Vård‐ och omsorgsförvaltningen ansvarar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och administrativ
service.
§ 4 Sammansättning
Vård‐ och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.
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§ 5 Utskott
Nämnden får själv bestämma om utskott ska finnas. Utskott ska bestå av 5 ledamöter och 5
ersättare.
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid
nämnden bestämmer. Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast förrättas. Utskott sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst 2 ledamöter begär det. Utskott är beslutsförbara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande

