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HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Antaget av kommunfullmäktige 2002-04-08, § 46 med ändring 2002-12-09, § 151, 2003-05-05, § 69, 2005-0214, § 29, 2007-03-19, § 47, 2010-03-15, § 38, 2010-04-19, § 58, 2010-10-11, § 178, 2010-12-06, § 235, 2013-0909, § 20, 2018-03-26, § 14, 2018-12-17, § 30 samt 2020- 11-02, § 12

Reglemente för socialnämnden
1 § Uppgifter

Socialnämnden ska svara för följande uppgifter inom Huddinge kommun.

Socialtjänst

Socialnämnden är den nämnd som ska fullgöra Huddinge kommuns uppgifter
inom socialtjänsten. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt lag
eller annan författning ankommer på socialnämnd, med undantag för den
verksamhet som vård- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för.
Socialnämnden ansvarar för att kommunens uppgifter enligt 5 kap. 3 §
socialtjänstlagen (2001:453) om samarbetssamtal, familjerådgivning m.fl.
uppfylls.
Socialnämnden ansvarar för samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen avseende
vuxna personer under 65 år som tillhör socialpsykiatrins målgrupp.
Socialnämnden ansvarar för tillhandahållandet av socialjour enligt 3 kap. 6 §
socialtjänstlagen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden.

Hälso- och sjukvård

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) samt för sådana boendeformer som avses i 5 kap. 7 §
socialtjänstlagen.

Ensamkommande barn

Socialnämnden ansvarar för de barn och unga (ensamkommande barn) som
anvisas med stöd av lag om mottagande av asylsökande (1994:137).

2 § Övriga uppgifter

Socialnämnden är den kommunala nämnd som inom Huddinge kommun ska
handlägga och svara för
a) frågor enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård med undantag för uppgifter som vård- och omsorgsnämnden och
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för,
b) bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer, samt
c) beslut om mottagare av socialnämndens kvalitetspris.
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Efter särskilt beslut av kommunfullmäktige ska socialnämnden även fullgöra
ytterligare uppgifter än vad som ovan angivits.

3 § Verksamhet

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har en gemensam förvaltning,
benämnd socialförvaltningen. Socialnämnden är anställningsmyndighet för
förvaltningens personal. Vad nu sagts gäller med undantag för förvaltningschefen.
Enligt reglemente för kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen i frågor om
anställning av förvaltningschefer liksom arbetstagare med särskilt
visstidsförordnande. Detta innebär att kommunstyrelsen beslutar i övriga frågor
avseende förvaltningschefer (uppsägning, lön m.m.). Kommunstyrelsen beslutar
även om förflyttning/omplacering, samt vikariatsbeordrande av arbetstagare till
anställning vid annan anställningsmyndighet (annan nämnd). Kommunstyrelsen
beslutar vidare om anställning och uppsägning av lönebidragsanställda som
finansieras med centrala medel, samt personliga befattningar.

4 § Samverkan med andra nämnder och myndigheter

Socialnämnden ska samverka med andra nämnder och myndigheter inom och
utom kommunen i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet för
kommunen som helhet. Nämnden ska särskilt samverka med förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden.

5 § Sammansättning

Socialnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som
kommunfullmäktige bestämmer.

6 § Utskott

Socialnämnden ska ha ett till tre socialutskott. Utskotten ska handha frågor enligt
socialnämndens bestämmande.

7 § Övrigt

Utöver vad som sägs i detta reglemente gäller för socialnämnden vad som stadgas
i gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Huddinge kommun.
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