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Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt 

reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka 

innebörden av detta reglemente.  

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 

1 § Vård- och omsorgsnämndens målgrupper är människor över 65 år, människor med 

funktionshinder, människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller 

hemtjänst samt människor i livets slutskede. Nämnden ansvarar även för de personer över 

65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden.  

 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för att, inom nämndens 

verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppdrag enligt följande lagstiftning: 

 

• socialtjänstlagen (2001:453), 

• hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

• lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

• lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, 

• lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om 

medicintekniska produkter samt 

• vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd.  

 

Undantaget från nämndens ansvar är:  

• Hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (sjukvård i hemmet upp till 

sjuksköterskenivå) för personer inom socialpsykiatrin.  

• Nämnden ansvarar för uppgifter som utförs av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal oavsett övrig uppgiftsfördelning mellan nämnder. Nämndens ansvar 

för vård i livets slutskede omfattar inte vård i hospis.  

 

2 § Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för övergripande frågor så som:  

• nämndens förvaltningsorganisation inom de ramar som fullmäktige fastställer, 

• information om nämndens verksamhet och ekonomi, 
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• medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete, 

• medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområden berörs, 

• följa utvecklingen inom kommunen inom nämndens ansvarsområden och därvid 

utarbeta de förslag som är påkallade, 

• själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 

nämndens verksamhetsområde samt 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens 

talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, 

anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 

3 § Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för verksamhetsspecifika frågor så som: 

• arbeta för en utveckling av brukarinflytande,  

• fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens 

verksamhetsområde,  

• med de riktlinjer som nämnden fastställer ge olika former av stöd och stimulans till 

föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör 

nämndens målgrupper, 

• bistå det kommunala pensionärsrådet med administrativ service samt  

• fullgöra de uppgifter i övrigt som fullmäktige överlämnar till nämnden. 

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsformer 

Sammansättning  

4 § Vård- och omsorgsnämnden består av tretton ledamöter och nio ersättare.  

Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.  

 

Förvaltningsorganisation 

5 § Under vård- och omsorgsnämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen.  


