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Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun
Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12 § 163 och
gäller från och med 2019-01-01.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, senast i juni månad året
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige
genomförts.
I detta reglemente regleras organisation, ansvarsområden och uppgifter för
omsorgsnämnden, utöver vad som anges i kommunallagen och i det gemensamma
reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun. Nämndens
ansvarsområde omfattar inte de uppgifter inom nämndens verksamhetsområde som enligt
kommunstyrelsens reglemente fullgörs av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige föreskriver följande.

1

Organisation
Mandatperioden är fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då val
av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Inom omsorgsnämnden ska finnas ett socialt utskott som beslutar i frågor rörande
myndighetsutövning mot enskild och juridisk person enligt av omsorgsnämnden
fastställd delegeringsordning. Det sociala utskottet väljs av omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
För inrättande av utskott i övrigt gäller, utöver vad som regleras i kommunallagen, vad
som anges i punkt 5.4.1. i Reglementet med gemensamma bestämmelser för
kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun.

2

Ansvarsområden och uppgifter
Omsorgsnämnden ska fungera som kommunens socialnämnd. Omsorgsnämnden är
huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden, och fullgör
kommunens uppgifter inom dessa samt för sådana uppgifter som enligt annan lag eller
författning ankommer på nämnden. Detta innebär bl.a. att nämnden ansvarar för och
fullgör kommunens uppgifter avseende finansiering, målformulering, uppföljning,
kontroll och utvärdering inom sina ansvarsområden.
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Omsorgsnämnden ansvarar för att inom sina ansvarsområden tillhandahålla aktiv
medborgarservice vilket innefattar upplysningar, vägledning, råd, och annan hjälp till
medborgarna samt till besökare och företag verksamma i kommunen. Nämnden ansvarar
för att ärendehanteringen utförs effektivt och att den genomsyras av en öppen och tydlig
kommunikation med intressenterna i syfte att öka insynen i kommunens processer och
förståelsen för och innebörden av kommunala beslut. Medborgare och företag ska med
full insyn på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med och ta del av information avseende
ärenden som handläggs av nämnden. Nämnden ansvarar för att utarbeta metoder och
rutiner samt förslag till mål och kvalitetsnivå för servicen till medborgarna inom sina
ansvarsområden. Nämnden ansvarar vidare för att löpande följa upp och utvärdera sin
medborgarservice.
Omsorgsnämnden ansvarar för en strategisk, sammanhållen och effektiv
omvärldsbevakning inom sina ansvarsområden. Ansvaret innefattar bl.a. att tillse att det
finns metoder och rutiner för inhämtande och bearbetning av information om omvärlden
som kan vara av betydelse för utvecklingen inom nämndens ansvarsområden.
Omsorgsnämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för att aktivt möta den ökade
digitaliseringen i samhället genom att utveckla interna och externa digitala informationoch kommunikationskanaler. Nämnden ska även, tillsammans med kommunstyrelsen
och övriga nämnder strategiskt utveckla och samordna kommunens gemensamma
digitaliseringsfrågor. Genom ett ökat antal e-tjänster och nya sätt att kommunicera med
kommunen kommer nämnden att möta medborgarna, företag och besökare med
förbättrad service och kvalitet och med kortare handläggningstider.
Omsorgsnämnden ansvarar, inom sina ansvarsområden, för kompetensförsörjning genom
att fortlöpande identifiera och säkerställa rätt kompetens för att nå verksamheters mål och
tillgodose dess behov. Ansvaret innefattar bl.a. att upprätthålla ett systematiskt, effektivt
och enhetligt arbetssätt med en tydlig arbetsfördelning för att uppnå utveckling av
verksamheterna, och att upprätta, följa och utvärdera handlingsplaner för sina anställda.
Omsorgsnämnden ska kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda
eller grupper av enskilda, vilka är verksamma inom nämndens ansvarsområde.
Omsorgsnämnden ska kunna ge ersättning till förening eller sammanslutning för
fullgörande av sådan uppgift inom ansvarsområdet som nämnden vill stödja enligt sitt
uppdrag och sina mål, och som nämnden får stödja enligt gällande lagstiftning.
Nämnden ska, utifrån sina ansvarsområden, vara remissinstans i frågor som rör fysisk
planering.
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2.1

Vård och omsorg
Omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom vård och omsorg.
Nämndens ansvar omfattar det som anges i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och annan lagstiftning på
området.
Nämnden ansvarar för ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild inom
ansvarsområdet socialtjänst och vad som i författning sägs om socialnämnd och
myndighetsutövning inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.
Nämnden ska, i egenskap av centralt organ för kommunens vård och omsorg, planlägga,
samordna och utveckla den kommunala vård- och omsorgsverksamheten enligt
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och annan lagstiftning på området.
Nämnden ska upprätta bedömningar av behovet av verksamhet inom vården och
omsorgen, och verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet.

2.2

Individ- och familjeomsorg
Omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom individ- och
familjeomsorgen.
Nämndens ansvar omfattar det som anges i socialtjänstlagen, lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare, föräldrabalken,
äktenskapsbalken, namnlagen, körkortslagen och annan lagstiftning inom området.
Nämnden ska, i egenskap av centralt organ för kommunens individ- och familjeomsorg,
planlägga, samordna och utveckla individ- och familjeomsorgen i kommunen enligt
socialtjänstlagen och annan lagstiftning på området.
Nämnden ska upprätta bedömningar av behovet av verksamhet inom individ- och
familjeomsorgen, samt verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet.
Nämnden ansvarar för, och ska fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter mot
enskild med stöd av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall och annan lagstiftning på området.
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Förutom ovanstående, ansvarar nämnden för, och fullgör kommunens uppgifter för;
1.

rådgivning enligt skuldsaneringslagen, och

2.

mottagande av ensamkommande barn och nyanlända invandrare enligt
lagstiftning på nämndens område.
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