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Höjdpunkter 

Revidering av socialnämndens dokumenthanteringsplan  
Arkivredovisningen (dokumenthanteringsplanen) berör alla som arbetar i socialförvaltningen eftersom det 
färdigställda dokumentet ska vara en verktygslåda i det dagliga arbetet. Den senaste ändringen godkändes 
av socialnämnden den 20 november 2018. I denna upplaga av arkivredovisningen har följande ändringar 
gjorts: 
 

• Fliken Personakter – förhandsbedömning tillkommer  
• Fliken Personakter – aktualisering tillkommer 
• Fliken Personakter – Centrala personaktsarkivet tillkommer  

 
Socialnämnden beslutade att godkänna ändringarna.  
 
Remissvar på betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68) 
Socialnämnden är positiva till att samkönade gifta par ska anses som givna vårdnadshavare till partnerns 

barn, på samma sätt som faderskap beviljas automatiskt vid olikkönade äktenskap. Samkönade par får 

oftast barn genom assisterad befruktning vid svenska och utländska sjukvårdsinrättningar. Både för 

samkönade och olikkönade makar gäller att den andra föräldern ska ge sitt samtycke vid assisterad 

befruktning. Samtycket likställs därmed med den genetiska kopplingen som föräldrar har till sina barn.  

 

När samkönade par får barn sker befruktningen med donerade celler och lagstiftningen lägger vikt vid att 

barnet har rätt att veta sitt ursprung. När socialnämnden utreder kontrollerar vi var befruktningen skett 

och att barnet kan utnyttja sin rätt att ta del av sitt ursprung. I den nya lagstiftningen finns inte denna 

kontroll kvar. Barnet kan ha kommit till utan att donatorns uppgifter finns sparade, genom 

heminsemination eller på annat sätt. Föräldrar som har fått barn genom assisterad befruktning med 

donerade celler har redan en skyldighet att ge information till sina barn, i den lagstiftning som träder i kraft 

2019. 

 

Socialnämnden beslutade att skicka ovanstående som yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Remissvar om ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård 
Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård. För att utföra uppgifterna ska socialnämndens handläggare ha exempelvis 
socionomexamen. Enligt en övergångsbestämmelse får dock en handläggare fram till den 30 juni 2019 
utföra sådana uppgifter även om han eller hon inte är exempelvis socionom. Nu föreslås en ändring av 
övergångsbestämmelsen.  
 
Socialförvaltningen i Helsingborgs Stad har inget att erinra mot förslaget. Kravet på socionomexamen har 
sedan en längre tid varit implementerad i socialförvaltningen vid annonsering av tjänster med denna typ av 
ansvarsområde. 
 
Socialnämnden beslutade att skicka ovanstående som yttrande till socialdepartementet. 
 
Revidering av ersättarordningen i socialnämndens utskott 
Den 3 januari 2019 beslutade socialnämnden om ersättarordningen i sociala utskottet samt tillstånds- och 
föreningsutskottet enligt förslag. Med anledning av utskottens sammansättning måste ersättarordningen 
för Sverigedemokraterna ändras.  
 
Socialnämnden beslutade att ersättarordningen för Sverigedemokraterna i utskotten är SD/M/KD/L/S. 
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Övrigt som diskuterades 
 

 Uppdraget om familjeåterföreningar för ensamkommande 

 Nämndrapporten december 2018 

 Mål och ekonomi – Internbudget 2019 
 
 

Notis 
Socialnämnden är det politiska organ som tar beslut i ärenden som rör socialförvaltningens arbete. Mötet 

började klockan 16:00 och avslutades 17:10. Sammanträdet innehöll 18 ärenden (varav 4 

sekretessärenden). Jämfört med januari tidigare år ser det ut enligt följande:  

 

2018 2017 2016 2015 

22 18 16 15 

 

 

 


