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Socialnämnden är det politiska organ som tar beslut i olika ärenden gällande dess ansvarsområde- 
socialförvaltningen. Dagordningen för kvällens sammanträde innefattande X ärenden varav X ärenden 
omfattades av sekretess. Sammanträdet började klockan 16.00 och avslutades X . Sammanträdet var årets 
största sett till antalet ärenden på dagordningen. Nedan följer en redovisning av sammanträdet.  
 

Höjdpunkter 
Remissvar över motion om att anställa trygghetsvärdar  
Motion från Socialdemokraterna (2018-01-24) om att anställa trygghetsvärdar. Motionärerna yrkar på att 
staden anställer 20 trygghetsvärdar. 
 
Socialnämnden ställer sig positiva till föreslagen åtgärdförslaget och delar uppfattningen om att detta 
skulle kunna bidra till att öka tryggheten. Detta då det i andra kommuner har visat sig ha goda effekter. 
Socialnämnden har (via det Mobila teamet) i tidigare remissvar om ökade insatser för att skapa ett tryggare 
Helsingborg, skrivit att staden parallellt bör arbeta för att öka även andra aktörers engagemang, närvaro 
och handlingskraft i det förebyggande arbetet. Det kan gälla till exempel stadens olika förvaltningar/ och 
bolag, fastighetsägare, polis, vaktbolag och näringsliv osv. Det behövs ett större krafttag kringi arbetet 
med trygghetsskapande åtgärdertrygghet. Trygghetsvärdar kan vara en del i detta arbete.    
 
Socialnämnden beslutandebeslutade att tillstyrkagodkänna remissvaret och översändaskicka det till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.  
 
 
 
Remissvar över alkoholreklam i sociala medier m. m. (SOU 2017:113) 
I februari 2018 begärde socialdepartementet stadens yttrande över en föreslagen förändring i lagstiftningen 
rörandeom alkoholreklam i sociala medier och några andra mindre förändringar i alkohollagen. 
Alkoholpolitikens övergripande mål är att främja folkhälsan och minska alkoholkonsumtionen. Forskning 
visar att alkoholreklam ökar ungas konsumtionsmönster med leder till att unga gör en tidigare 
alkoholdebut och förhöjd, med högre alkoholkonsumtion som följd. Samtidigt vet vi att 
marknadsföringen av alkohol via internet har ökat kraftigt under senare år. 
 
I sitt yttrande lämnar Socialnämndensocialnämnden bland annat följande synpunkter:  
 

 Socialnämnden ser positivt på förslaget till förändring av lagstiftningen 
 ViktigtDet är viktigt att komma med motåtgärder 
 Socialnämnden anser att det är lämpligt av dessa skäl att överväga om vi bör gå ett steg längre än 

vad utredaren har gjort och helt förbjuda kommersiell alkoholreklam, oavsett medium, som man 
gjort i till exempel Norge och Litauen 

 
Socialnämnden beslutandebeslutade att tillstyrkagodkänna remissvaret och översändaskicka det till 
Socialdepartementet för vidare hantering. 
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Beslut att godkänna dataskyddsombud samt utse samordnare för personuppgiftsfrågor 
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ska tillämpas i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 
maj 2018. Förordningen ersätter därmed nationella regler inom personuppgiftsområdet, så som till 
exempel personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. För socialnämnden innebär detta bland annat att:  
 

 Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och behandlingar av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet 

 Den som är personuppgiftsansvarig ska under vissa givna förhållanden utse ett dataskyddsombud 
(som ska kontrollera att dataskyddsförordningen följs och att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor) 

 Socialnämnden ska även utse en samordnare för personuppgiftsfrågor med ansvar att föra 
förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som genomförs i verksamheten 

 
Socialnämnden beslutade att utse My Karlsson (stadsjurist, SLF) till dataskyddsombud samt utse Berat 
Meholli till samordnare för personuppgiftsfrågor att gälla. Detta gäller från och med den 25 maj 2018. 
 
Socialnämndens 
 
Revidering av socialnämndens delegeringsordning med mera – revidering   
Enligt Stadsledningsförvaltningensstadsledningsförvaltningens (SLF) rekommendationer har 
delegeringsordningen delats upp i tre olika dokument (tidigare ett dokument) och dessa är: 
 

 Delegeringsordningen  
Beslut med stöd av delegeringsbestämmelser innebär att besluta åt nämnden. När beslutet är fattat 
är ärendet avgjort och kan endast ändras av högre instans efter ett överklagande i lagstadgad 
ordning. Chef . En högre chef eller nämnd kan alltså inte ändra ett delegerat beslut som fattats av 
underställden tjänsteman. Rätten för en viss tjänsteman (befattning) att fatta beslut med stöd av 
delegeringsbestämmelser omfattar även förordnadutsedd vikarie. HarFinns ingen utsedd vikarie 
inte förordnats och kan beslutet inte utan olägenheter avvaktaskan vänta har närmast 
högrenärmaste chef rätt att fatta beslutetbeslut i stället för ordinarie tjänstemantjänstemannen. 
 

 Socialnämndens arbetsinstruktion 
Socialnämndens arbetsinstruktion är ett komplementtillägg till socialnämndens delegeringsordning 
och anger vem som har ansvar för olika områden inom socialnämnden och socialförvaltningen.      
 

 Förordnande av politiker och tjänstemän 
Förteckning av politiker och tjänstemän som har rätt att fatta beslut enligt socialnämndens 
delegeringsordning.                    

 
Socialnämnden beslutade att godkänna revideringarna enligt förslag. Dokumenten börjar gälla från och 
med 27 april 2018.  
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Remissvar avseendeom ny klimat- och energiplan för Helsingborg för perioden 2018-2024 
Ett förslag till ny klimat- och energiplan har tagits fram gemensamt inom koncerneni koncernen 
Helsingborg. Ambitionen är att planen ska vara vägledande samt utgöra ett stöd i klimat- och 
energiarbetet, för alla som bor och verkar i kommunen. Socialnämnden ställer sig bakom planen och lyfter 
fram bland annat: 
Helsingborg. Ambitionen är att planen ska vara vägledande samt utgöra ett stöd i klimat och 
energiarbetet, för alla som bor och verkar inom kommunens gränser. Socialnämnden ställer sig bakom 
stadens nya klimat- och energiplan och lyfter fram bland annat: 
 

 Utifrån ett barnperspektiv välkomnar socialnämnden den särskilda fokusenett särskilt fokus på 
barn och unga, med syfte att öka andelen hållbara resor (med kollektivtrafik, cykel och gång)), 
från 45 procent till 71 procent till år 2035. 
 

 AnvändaAtt använda digitalisering som verktyg för minskad klimatpåverkan och 
resursanvändningen (prioriteradresursanvändning är ett prioriterat område i socialförvaltningens 
arbete med. Socialförvaltningen gör detta genom att erbjuda sina tjänster via digitala lösningar  -– 
exempelvis e-tjänst för Barn, unga och familj med syfte att bland annat kunna boka in tider med 
sin socialsekreterare digitalt). 

 Vad gäller koppling till internationella och nationella mål anser socialnämnden att det saknas en 
koppling till EU:s arbete med klimat och miljö. Detsamma gäller för bilagan Trend och omvärld. 
Då Sverige är en del av EU bör det finnas en tydligare jämförelse mellan Sverige och EU-länderna 
då detta är Sveriges närmiljö. 

 
Socialnämnden beslutandebeslutade att tillstyrkagodkänna remissvaret och översända det till 
Miljönämndenmiljönämnden för vidare hantering. 
 
 
Övrigt som diskuterades  

 
 Månadsrapport – mars 2018 
 HedergruppenHedersgruppen och dess arbete  
 Brand på LSS-boende Kattarp  
 Lönerevisionen 2018 
 Tillskottsmedel från kommunstyrelsen  
 Medarbetarundersökningen – handlingsplan 2018 

 
 
NotisOm mötet 
Socialnämnden är det politiska organ som tar beslut om socialförvaltningens verksamhet och i olika 
individärenden. Dagordningen för kvällens sammanträde innehöll X ärenden varav X ärenden omfattades 
av sekretess. Sammanträdet började klockan 16.00 och avslutades X . Sammanträdet var årets största sett 
till antalet ärenden på dagordningen. 
 
Årets fjärde sammanträde innehöll X ärenden. Jämfört med april år 2017, 2016 och 2015 ser det ut enligt 
följande:  
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