SOCIALNÄMNDENS BESLUT I KORTHET den 28 februari 2019

Höjdpunkter
Årsbokslut 2018
Årsbokslutet är en sammanfattning av socialnämndens verksamhet i förhållande till nämndens styrkort
(mål och ekonomi). Det som kan urskiljas är bland annat:
•
•
•
•
•
•

Årets resultat för socialnämnden innebär ett överskott på 1,4 mnkr
En återhållsamhet inom hela förvaltningen har även genererat lägre övriga kostnader, däribland
kostnader för tolk och skolskjutsar
Investeringarna uppgår under året till 0,6 mnkr och avser mindre underhåll och upprustning av
lokaler
Den generella trenden i Sverige är att sjukskrivningarna ökar. Socialförvaltningen behöver
fortsätta att arbeta systematiskt med sjukfrånvaro och förebyggande arbete för att frånvaron ska
minska
Nämnden uppnår, mer eller mindre, samtliga mål i styrkortet förutom målet Attraktiv arbetsgivare
(mätetalen avseende sjukfrånvaron sänker målets värde totalt)
Under 2019 övergår hela staden och Socialförvaltningen till en ny tillitsbaserad styrmodell, vilket
kommer vara ett stort fokusområde framöver

Socialnämnden beslutade att godkänna årsredovisningen i sin helhet och skicka det till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
Plan 2019 – uppföljning av internkontroll
I reglementet för Helsingborgs stad anges att respektive nämnd eller styrelse ansvarar för den interna
kontrollen och att alla nämnder och styrelser ska anta en särskild plan för hur uppföljningen av den
interna kontrollen ska ske. Planen för intern kontroll revideras minst en gång per år.
Under 2019 ska följande granskas:






Representation
Hantering av sekretess (ekonomienheten)
Hantering av ärenden avseende arbetsskador och rehab (HR-enheten)
Avtal och placeringskostnader
Avvikelsehantering

Socialnämnden beslutade att godkänna fastställt plan för uppföljning av intern kontroll 2019.
Uppdrag till socialförvaltningen avseende arbetet med våld i nära relationer
Uppdraget omfattar ett samlat grepp och utöver boendesituationen kan det finnas anledning att utreda
efterbehandling, hur vi arbetar förebyggande gentemot förövare för att förhindra återfall samt stärker
barnperspektivet i de fall barn följer med till skyddat boende så att barnens situation blir mer i fokus. Även
samverkan med andra aktörer framför allt när våldsutsatta lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk
behöver stärkas, för att nämna några exempel.
Socialnämnden beslutande:
att uppdra socialförvaltningen ta ett samlat grepp kring det stöd, skydd och behandling som erbjuds
personer vid våld eller hot i nära relation, allt från stöd i en akut situation till barns behov av stöd då de
bevittnat våld, för att identifiera möjliga åtgärder inom ram för att Helsingborgs stad ska bli ännu bättre på
att möta och stödja denna utsatta grupp; samt
att återrapportering till socialnämnden sker senast den 25 april 2019.
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Revidering av socialnämndens delegationsordning
Bestämmelse 4.1 i delegationsordningen för socialnämnden avser beslut om överflyttning av ärende till
eller från annan kommun. Enligt nuvarande delegationsordning fattas sådana beslut av sociala utskottet.
Beslut om överflyttning av ärende till eller från annan kommun är ett rent formellt handläggningsbeslut av
mindre politiskt intresse. Det finns inget delegationsförbud som hindrar att beslut om överflyttning av
ärende fattas på tjänstemannanivå. För att främja smidighet och effektivitet i organisationen, vilket också
är till fördel för berörda personer i dylika ärenden, bör beslut därom fattas på tjänstemannanivå och i
enlighet med förvaltningens förslag, av berörd sektionschef.
Socialnämnden beslutade att revidera delegationsordningen enligt förslag.
Finansiering av projektet Digitala teamet
Digitaliseringen av offentliga tjänster går långsamt jämfört med näringslivets tjänsteproducerande företag.
Bland de kommunala tjänster som erbjuds invånaren är det de sociala tjänsterna som digitaliserats i minst
utsträckning. Socialförvaltningen i Helsingborg inser fördelarna med att bli mer digitala och har därför
beslutat att starta ett digitalt team utanför den ordinarie verksamheten. Att finansiera projektet med digitalt
team är dock inte möjligt inom budgeterad ram. Då det handlar om ett projekt som långsiktigt syftar till att
minska kostnaderna för ordinarie verksamhet finns förutsättningar att finansiera det genom att ianspråkta
kostnaden för projektet, 3,5 miljoner kronor per år under två år, av socialnämndens ackumulerade
överskott.
Socialnämnden beslutade att ianspråkta 3.5 miljoner kronor per år under två år från socialnämndens
ackumulerade överskott för att finansiera projektet Digitala teamet.
Övrigt som diskuterades





Utbildning för förtroendevalda i Assistenten
Redovisning av personligt ombud år 2018
Planeringsanvisningar styrning och ekonomi 2020
Boendeplanen 2019-2024

Notis
Socialnämnden är det politiska organ som tar beslut i ärenden som rör socialförvaltningens arbete. Mötet
började klockan 16:00 och avslutades 18:30. Sammanträdet innehöll 34 ärenden (varav 14
sekretessärenden). Jämfört med februari tidigare år ser det ut enligt följande:
2018
34

2017
26

2016
18

2015
16

