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Socialförvaltningen 

Året som gått 
2015 

Vi har all anledning att vara stolta!! 
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Sida 2 

• Vi har haft kontakt med ca 5000 unika klienter (4% av invånarna) 

• Pågående utredningar ca 1300 barn, 900 ungdomar och 800 

vuxna 

• 95% av utredningarna görs inom lagstadgad tid 

• 42 % av utredningarna ledde till biståndsbedömda insatser 

• 75% av barn och unga och 50% av vuxna fullföljer sin insats 

• Vi har tagit emot ca 450 ensamkommande ungdomar 

• Vi har öppnat 9 nya HVB hem för ungdomar 

• Vi har öppnat 1 nytt SoL boende för psykiskt funktionsnedsatta,1 

nytt stödboende för vuxna med missbruksproblem samt två 

nätboende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten  
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• Akuta hemlösheten minskar, 113 fler stödboendeplatser 

• Mer än 1000 familjer med biståndslöst stöd 

• Utökat samarbete med kommunerna i Familjen Helsingborg 

     - Social jour i ökad omfattning 

     - Familjerätten- på väg mot enad familjerätt, umgängescentral 

     - Tillståndsenheten- effektivisering genom samarbete 

     - Maria NV- snart 6 kommuner? 

• Tillståndsenheten har förbättrat sitt arbete. NKI-resultatet, i år 72 

(2011 NKI på 60). Förebyggande ANDTS- arbete 

• Familjerätten- samverkansteam 

• Bättre hälsa för unga romer- IOP avtal 

 

 

 

  

 

Utveckling 
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• SRI- skolrelaterade insatser 

• Motivationsarmband  

• Kugghjulsutredningar- effektivare utredningar i samverkan 

• Nya nycklar- individuellt stöd till förskolebarn   

• HeLa barn – förskolebarn med normbrytande beteende i grupp 

• Universi- Drottninghög bättre flöde i samverkan från16 år 

• FoU- skala upp Bostad först, Gafe, forskarskola, utvärderingar 

• Case manager i allt större utsträckning, nu även inom BUF  

• Brukarutvecklare, brukarspecialister/mentorer och brukarrevision 

för ökad delaktighet 
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• Vi har ökat bemanningen inom myndighetsdelarna med 10 

tjänster 

• Vi har fått 5 sakkunniga socialsekreterare 

• Infört särskilda barnhandläggare inom familjehemsvården 

• Vi har en ny ledningsstruktur med hela chefer och mindre 

arbetsgrupper 

• Administrativa tjänster har tillförts socialsekreterare BUF 

• HR enheten har förstärkts för bättre kompetensförsörjning 

• Inom stödboendeenheten ökad bemanning med 10 tjänster 

• Inom enheten för ensamkommande har vi ökat bemanningen från 

12 medarbetare till 115 plus ett antal chefer. 

• Grupputveckling för effektivt samspel  

 

 

Organisation 
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• Kompetensförsörjning/Kompetenstrappa 

• Lokalförsörjning 

• Kartläggningar av ärendeprocesser med förbättringsåtgärder 

• Effektivare dokumentation och handläggning för ökad klienttid 

• Hemmaplanslösningar- minskade externa placeringar 

• Samverkan inom Familjen Helsingborg 

• Nytt LSS boende i Kattarp 

• Föräldrastötten- stöd till biologiska föräldrar? 

• Team för samsjukliga via PRIO medel? 

• Integrationsprojekt inom FoU? 

• Introduktionstjänster i samarbete med Campus? 

• Mobiliseringskurs i samarbete med Campus? 

 

 

 

 

2016 utveckling/förbättring 
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God Jul och Gott 

Nytt år 


