REGLEMENTE FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND
Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173, ändrat den .
Behörighet och uppgifter
§1
Vård- och omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter såvitt avser äldreomsorg,
psykiatri samt omsorg och habilitering. Nämnden ansvarar för boende, service och vård i
enlighet med socialtjänstlagen (1980:620), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt lagen (1993:389) om
assistansersättning m.fl. författningar.
§2
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar därvid för
. utarbetande av vård- och omsorgsplan
. förslag till taxor
. tillsyn över privata sjukhem och enskilda vårdhem
. beslut om subventioner av seniorbostäder samt beslut om subventioner av trygghetsbostäder
enligt definitionen i förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
§3
Vård- och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde och därvid sluta förlikning och antaga
ackord.
Vård- och omsorgsnämnden får också besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§4
Vård- och omsorgsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning
samt bestämmelserna i detta reglemente.
Nämnden skall rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Vård- och omsorgsnämndens sammansättning och sammanträden
§5
Vård- och omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre
vice ordförande för den tid de blivit valda som ledamöter.
Är vid sammanträde varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden
närvarande, får nämnden utse ordförande för tillfället.

Ersättare har rätt att deltaga i nämndens överläggningar.
§6
Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar
skyndsammare handläggning, tillställas ledamöter och suppleanter senast sju dagar före
sammanträdet. Om möjligt skall kallelsen vara åtföljd av föredragningslista upptagande de
ärenden, som skall behandlas vid sammanträdet.
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att bevista ett sammanträde, skall skyndsamt göra
anmälan härom.
Nämnderna fastställer senast på årets sista sammanträde de ordinarie sammanträdesdagarna
för nästkommande år.
Ersättarnas tjänstgöring
§7
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall de tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan
dem bestämda ordningen.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare, som inställer sig under
pågående sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i
turordningen.
§8
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring p g a jäv i ett ärende, får åter
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde p g a annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Offentliga sammanträden
§9
Vård- och omsorgsnämnden får besluta att nämndens sammanträden skall vara offentliga.
Sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden, som avser
myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt sekretesslagen (1980:100).

Protokollsjustering
§ 10
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
En vård- och omsorgsnämnd kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen skall i sådant fall upprättas skriftligen, innan nämnden justerar den.

Reservation
§ 11
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen, skall
motiveringen upprättas skriftligen och lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
Förvaltning m m
§ 12
Under nämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen.

§ 13
Vid nämndernas sammanträden har, om nämnderna inte beslutar annat, vård- och omsorgschefen rätt att närvara och deltaga i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.

§ 14
Delgivning med vård- och omsorgsnämnd sker med ordföranden, vård- och omsorgschefen
eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 15
Av vård- och omsorgsnämnden utfärdade skrivelser och handlingar skall, försedda med
kontrasignation av vederbörande tjänsteman, på nämndens vägnar undertecknas av
ordföranden eller vice ordföranden eller andre vice ordföranden eller, om dessa är förhindrade,
av två bland övriga ledamöter.

