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Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för socialnämnden.
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
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst och det
som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Detta gäller
med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut
fullgörs av någon annan nämnd.
Socialnämnden fullgör inom ramen för sitt verksamhetsansvar de
uppgifter som följer av 3 kapitlet 1-2 och 4-6 §§ socialtjänstlagen.

§ 2 Övriga uppgifter
Socialnämnden ansvarar för:
1. kommunens socialjour.
2. stöd-, vård- och behandlingsinsatser riktade till missbrukare.
3. social stödverksamhet för barn, ungdomar och familjer.
4. mottagande av ensamkommande flyktingbarn enligt
överenskommelse med Migrationsverket.
5. Kommunens arbete för kvinnofrid och mot mäns våld mot
kvinnor.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige
Socialnämnden ska besluta i följande ärenden:
1. Avge kommunens yttrande i ärenden om tillstånd att anordna spel
på värdeautomater enligt 27 § lotterilagen.
2. Avge kommunens yttrande i ärenden enligt hemvärnsförordningen.
_____
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Ändringshistorik
Datum
2015-12-10

§
290

Dnr
KSKF/2014:444

Beslut
Ändrad disposition och redaktionella
ändringar.

Ikraftträdande
2016-01-01

Inledningen har kompletterats med
stycke två.
I § 1 har kommunens uppgifter enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen
om receptfria läkemedel strukits och
förts över till miljö- och
räddningstjänstnämnden.
§ 2 har kompletterats med ansvar för
mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.
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Ansvaret för donationsstiftelser (§ 2)
och nämndens
förvaltningsorganisation (§ 3) har förts
över till det gemensamma reglementet.
Ansvar överförs från Torshälla stads
nämnd, vilket leder till ett utökat
ansvar enligt § 1 och § 2 i
socialnämndens reglemente.
Socialnämndens ansvar för
kommunens arbete för kvinnofrid och
mot mäns våld mot kvinnor tydliggörs
i reglementet, liksom ansvaret för
arbetet med att motverka
våldsbejakande extremism.
Ansvaret för kommunens arbete med
att motverka våldsbejakande
extremism förs över till
kommunstyrelsen, vilket innebär att
punkten 6 i § 2 stryks i
socialnämndens reglemente.
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