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Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för vård- och omsorgsnämnden.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som anges i
detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla istället för
reglementet i den delen.

Verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Vård- och omsorgsnämnden fullgör socialnämnds uppgifter avseende
omsorgen om äldre människor (över 65 år) och människor med
funktionshinder enligt 5 kapitlet 4-8 a §§ socialtjänstlagen.
Inom ramen för sitt verksamhetsansvar fullgör vård- och
omsorgsnämnden socialnämnds uppgifter enligt 14 kapitlet 2-7 §§
socialtjänstlagen och 5 kapitlet 3 § p 1 och 2 socialtjänstförordningen.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande ärenden om bistånd
enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen:
 bistånd i form av hjälp i hemmet, särskilt boende för service och
omvårdnad för äldre samt bostad med särskild service för
funktionshindrade,
 bistånd till äldre med undantag av ärenden om egna medel,
missbruksvård, boendestöd via kommunkontrakt, bistånd till
försörjning (försörjningsstöd), ekonomiskt bistånd för livsföring i
övrigt samt ekonomisk hjälp enligt 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen,
samt
 bistånd i form av närståendestöd enligt kommunens riktlinjer,
ledsagarservice samt dagverksamhet.
Ansvaret för att tillhandahålla utförardelen, arbetsmarknadsinsatser
avseende personer som genom stöd av arbetsspecialister står nära
arbetsmarknaden (IPS-verksamheten), fullgörs av arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fullgör inom ramen för sitt
verksamhetsansvar de uppgifter som följer av 3 kapitlet 1-2 och 4-6 §§
samt 5 kapitlet 10 § socialtjänstlagen.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens
uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.
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Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), med
följande undantag:
 Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utförandet av insatser
för barn och unga med beslut enligt LSS.
 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att
tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för personer med
biståndsbeslut enligt LSS.
Vård- och omsorgsnämnden får verkställa uppdrag från socialnämnden
för alla åldersgrupper.

§ 2 Övriga uppgifter
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för verksamheten med personligt
ombud för psykiskt funktionshindrade.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden ska besluta i ärenden om:
 Bostadsanpassningsbidrag.
_____

Ändringshistorik
Datum
2015-12-10

§
297

Dnr
KSKF/2014:452

Beslut
Ändrad disposition och redaktionella ändringar.
Inledningen har kompletterats med stycke två.
En uppdatering har gjorts avseende lagrum i
socialtjänstlagen och
patientsäkerhetsförordningen (§ 1).
Det har tydliggjorts att vård- och
omsorgsnämnden inte ansvarar för boendestöd
via kommunkontrakt (§ 1).
Tillsynsansvaret enligt 13 kapitlet 5 §
socialtjänstlagen (§ 1) och ansvaret för
kommunens uppgifter gentemot FoU Sörmland
(§ 2) har strukits.
Kommunfullmäktiges beslut om ändrad
ansvarsfördelning gällande lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt
för arbetsmarknadsinsatser enligt
socialtjänstlagen har inarbetats (§ 1).
Ansvaret för hemsjukvård har tydliggjorts i § 1.
Ansvaret för nämndens förvaltningsorganisation
(§ 3) har förts över till det gemensamma
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reglementet.
2017-04-27
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Ansvar enligt § 1, första, sjätte och sjunde
stycket har förts över från Torshälla stads
nämnd till vård- och omsorgsnämnden.

2017-05-01

Tillägg i § 1 genom att i ett nytt stycke nio
medge att vård- och omsorgsnämnden får
verkställa uppdrag från socialnämnden för alla
åldersgrupper.
2017-05-18

158
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Ansvar enligt § 1, andra och tredje stycket har
förts över från Torshälla stads nämnd till vårdoch omsorgsnämnden.
Ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter
enligt hälso- och sjukvårdslagen har formulerats
om i § 1, med anledning av ändringar i
hälso- och sjukvårdslagen och
patientsäkerhetsförordningen.

2017-06-01

