Gulmarkerat = föreslagna tillkommande ändringar
Gråmarkerat/överstruket = föreslås strykas

Gällande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden

1 § Uppgifter

1 § Uppgifter

Socialnämnden ska svara för följande uppgifter inom
Huddinge kommun.

Socialnämnden ska svara för följande uppgifter inom
Huddinge kommun.

Socialtjänst

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 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 att kommunens uppgifter
enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) om samarbetssamtal, familjerådgivning m.fl. uppfylls.

Socialnämnden ansvarar på beställning av vård- och omsorgsnämnden för utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen för vuxna personer under 65 år som tillhör
socialpsykiatrins målgrupp.

Socialnämnden ansvarar på beställning av vård- och
omsorgsnämnden för utförandet av insatser för samtliga
uppgifter enligt socialtjänstlagen för 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.

Socialnämnden ansvarar för tillhandahållandet av socialjour enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen för gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Hälso- och sjukvård

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.

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

Ensamkommande barn

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

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

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

1 § Uppgifter

1 § Uppgifter

Vård- och omsorgsnämnden ska svara för följande uppgifter inom Huddinge kommun.

Vård- och omsorgsnämnden ska svara för följande uppgifter inom Huddinge kommun.

Socialtjänst

Socialtjänst

Vård- och omsorgsnämnden ska ansvara för uppgifter
enligt socialtjänstlagen (2001:453) gällande äldreomsorg
och personer med funktionsnedsättning, med undantag
för utförande av insatser för vuxna personer under 65 år
som tillhör socialpsykiatrins målgrupp samt socialjour
enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen.

Vård- och omsorgsnämnden ska ansvara för uppgifter
enligt socialtjänstlagen (2001:453) gällande äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning, med
undantag för utförande av insatser för uppgifter avseende vuxna personer under 65 år som tillhör socialpsykiatrins målgrupp samt tillhandahållande av socialjour
enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen.

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Ledningen av kommunens verksamhet enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska utövas av vård- och omsorgsnämnden.

Ledningen av kommunens verksamhet enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska utövas av vård- och omsorgsnämnden.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag ska omfatta färdtjänst enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag
(1997:735) om riksfärdtjänst.

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag ska omfatta färdtjänst enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag
(1997:735) om riksfärdtjänst.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Ledningen av den hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) som åvilar kommunen ska utövas av vård- och omsorgsnämnden, med undantag för
de uppgifter som socialnämnden ansvarar för.

Ledningen av den hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) som åvilar kommunen ska utövas av vård- och omsorgsnämnden, med undantag för
de uppgifter som socialnämnden ansvarar för.

