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Ärendet § 81 "Utbildning, Intern kontroll för nämndsledamöter" lades till på 
mötet. 
 
Ärendena "Meddelanden" och "Information" tas bort. 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(17) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SN 2-2021 

§ 73 Delårsbokslut tertial 1, april 2021  

Socialnämndens beslut 
 

1. Delårsbokslut tertial 1, april 2021 för socialnämnden godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 30 april 2021.  

Uppföljning till och med april 2021 visar på en positiv avvikelse om 400 tkr för 
social sektor. Prognosen för helår 2021 är en budget i balans.  

Digitalisering och utveckling av social sektors verksamhet fortgår. Under årets 
inledande månader har projektet Fokus Sysselsättning fortsatt med full kraft 
samtidigt som arbetsmarknadsprojektet Digips har startats upp. Detta har redan 
gett resultat sedan uppstarten i mars då ett antal individer redan fått avsluta 
insatsen då de kommit vidare mot en egen försörjning. Samtidigt har en 
beräkningsmodul införts inom ekonomiskt bistånd och ett nytt 
beslutsstödsystem har införts som möjliggör en systematisk uppföljning av 
sektorns verksamheter. 

Social sektor ser en tydlig ökning i ärenden och kostnader kopplat till 
familjefrid/våld i nära relation. Ökningen var tydlig redan under 2020 och under 
årets inledande månader. Nyligen inkommen statistik från Helsingborgs 
kvinnojour förstärker denna bild. Kvinnojouren har under 2020 haft 31 bokade 
samtal med kvinnor från Svalöv (jämfört med 5 bokade samtal under 2019). 
Arbete pågår med framtagande av verksamhetsrutiner och informations- och 
utbildningsmaterial. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-19 
Tertialbokslut April 2021, 2021-05-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Delårsbokslut tertial 1, april 2021 för socialnämnden 
godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MAZO, CAKK) 
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Dnr SN 34-2021 

§ 74 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Helsingborgs 
kvinnojour 

Socialnämndens beslut 
 

1. Helsingborgs kvinnojour beviljas ett ekonomiskt bidrag om 10 000 kr för 
år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Helsingborgs kvinnojour har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag på 26 
000 kr för år 2021. 

I ansökan anges att Kvinnojouren i Helsingborg varje år tar emot kvinnor som 
söker hjälp från Svalövs kommun. Deras verksamhet står öppen för och 
utnyttjas av närliggande kommuners invånare. Under 2020 hade de 33 
kontakter via telefon med kvinnor från Svalöv (jämfört med 28 kontakter under 
2019). Ett stort antal av dessa har sedan haft upprepade besök för stödsamtal, 
stöd hos polis och rättegångar. De har haft 31 bokade samtal med kvinnor från 
Svalöv (jämfört med 5 bokade samtal under 2019). 

Svalövs kommun har jourlägenheter i andra kommuner för personer som är 
utsatta för våld i nära relationer, vilken används och täcker behoven i stort. 
Landskronas kvinnohus används när det är extra stort akut skyddsbehov.  

Socialnämnden beviljade ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kr till Helsingborgs 
kvinnojour för år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04 
Ansökan från Helsingborgs kvinnojour, inkommen 2021-04-21, inkl. bilagan 
Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Håkan Andersson (C) och Hans Lindström (SD) : 1. 
Helsingborgs kvinnojour beviljas ett ekonomiskt bidrag om 10 000 kr för år 
2021. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Helsingborgs kvinnojour 
Kommunförvaltningen (CCAN, IASM) 
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Dnr SN 40-2021 

§ 75 Ansökan om ekonomiskt bidrag Bris region Syd för 
2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Bris region Syd (Barnens rätt i samhället) beviljas ett ekonomiskt bidrag 
om 5 000 kr för verksamhetsåret 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

BRIS region Syd har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag till 
Svalövs kommun om 35 000 kr för år 2022. 

Svalövs kommun hänvisar till Bris på kommunens hemsida för de 
kommuninvånare som kan behöva stöd från Bris. 

Socialnämnden har tidigare beviljat Bris ett ekonomiskt bidrag om 4 000 kr för 
verksamhetsåret 2021, för verksamhetsåren 2018-2020 ett ekonomiskt bidrag 
om 3 500 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04 
Ansökan från Bris region Syd  
Bilagsförteckning inkl. bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD) och Håkan Andersson (C): 1. Bris region Syd (Barnens rätt 
i samhället) beviljas ett ekonomiskt bidrag om 5 000 kr för verksamhetsåret 
2022. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Bris region Syd 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, IASM) 
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Dnr SN 41-2021 

§ 76 Handlingsplan för Våld i nära relation 

Socialnämndens beslut 
 

1. Social sektors handlingsplan för våld i nära relation 2021-2023 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden i Svalövs kommun har som mål att den som blivit utsatt för 
våld, barn som bevittnat och upplevt våld och de som utövar våld i nära 
relationer ska få ett bra och professionellt bemötande oavsett kön, etnicitet, 
ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller missbruk och beroende. 
Personal ska ha god kunskap och adekvat kompetens i arbetet med våld i nära 
relationer. Det är viktigt att handläggningen sker skyndsamt och i en 
strukturerad samverkan såväl internt som externt så att berörda, genom rätt 
stöd och hjälp, ges möjlighet att förändra sin livssituation. Även förebyggande 
arbete och uppföljande verksamhet är en viktig del. Svalövs kommun har också 
antagit ett familjefridsprogram. Programmet berör hela kommunen eftersom 
arbetet mot våld i nära relation, utöver socialnämndens utredning och insatser 
ska innehålla både upptäckande och förebyggande arbete. Detta innebär även 
att programmet utgör en viktig del i det Svalövs kommuns folkhälsoarbete.   

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 
(SOSFSs 2014:4) tydliggör kommunens ansvar för arbetet med våld i nära 
relationer samt vad som förväntas av kommunen. Enligt dessa ska kommunen 
fastställa mål för arbetet med beskrivning hur målen ska uppnås samt fastställa 
var i verksamheten ansvaret för utredning, beslut om insatser samt uppföljning 
ligger. 

Enheterna inom social sektor ansvarar för att vara uppmärksamma på tecken 
som kan tyda på våld i nära relationer samt utifrån upprättade riktlinjer vidta 
åtgärder i syfte att ge den våldsutsatta samt den som utövar våld relevant stöd. 
Inom social sektor finns en familjefridsgrupp med representanter från de olika 
enheterna, som har ett särskilt samordnade ansvar för arbetet med våld i nära 
relationer och utvecklingen av kompetensen hos personalen inom sektorn.  

Utredning/uppföljning ansvarar för att utifrån upprättade riktlinjer utreda, bevilja 
insatser i form av stöd, behandling, skyddat boende, boendestöd med mera 
samt följa upp våldsutsatta och våldsutövande kvinnor och män över 20 år. 
Utredning/uppföljning använder sig av standardiserade bedömningsmetoden 
FREDA för att upptäcka våld i nära relationer.  

Enheten för ekonomiskt bistånd ansvarar för att utifrån upprättade riktlinjer 
utreda, bevilja insatser avseende ekonomiskt bistånd och boende samt följa 
upp våldsutsatta samt våldsutövande kvinnor och män över 20 år.  

Enheten för barn, ungdom och familj ansvarar för att utifrån upprättade riktlinjer 
utreda, bevilja insatser såsom stöd, familjeboende, skyddat boende samt följa 
upp barn och ungdomar som upplevt och/eller själva är utsatta för våld, upp till 
20 år. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 
Handlingsplan, daterad 2021-04-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Social sektors handlingsplan för våld i nära relation 
2021-2023 antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 107-2020, KS 256-2020 

§ 77 Plan för intern kontroll 2021 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämndens beslut 2020-12-17, § 181, upphävs. Plan för intern 
kontroll 2020 gäller också för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande Policy för intern kontroll, 5 §, beslutad av kommunfullmäktige 
2017-10-31, § 143, ska respektive nämnd/styrelse senast 31 december året 
före kontrollåret varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Planen 
ska bygga på en tydlig och transparant riskanalys. Riskanalysen ska 
dokumenteras i en bruttorisklista. Denna bruttorisklista är underlag för beslut 
om vilka internkontrollmoment, som ska genomföras under det kommande året. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07, § 321, att 1) Tills vidare antas Plan 
för intern kontroll 2020 att gälla också för år 2021. 2) Kommunförvaltningen 
avser återkomma med förslag till reviderad plan senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i april 2021.  

Socialnämnden beslutade 2020-12-17, § 181, att 1) Tillsvidare antas Plan för 
intern kontroll 2020 att gälla också för år 2021. 2) Kommunförvaltningen avser 
återkomma med förslag till reviderad plan senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i april 2021. 

Vid socialnämndens sammanträde 2021-03-18, § 39, informerade sektorchef 
om att kommunförvaltningen håller på att se över hanteringen av den interna 
kontrollen och att ett förslag till beslut om den interna kontrollen för 
socialnämnden kommer att tas fram när detta arbete är klart.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-17, § 123, att 1) Samtliga nämnder och 
styrelser uppdras att utifrån verksamheternas bruttorisklista senast under 
september månad 2021, prioritera kontrollmoment inför kontrollplan 2022. 
2) Förvaltningen uppdras att utifrån prioriterade kontrollmoment presentera 
förslag till plan för intern kontroll, vilken enl. gällande policy skall beslutas av 
resp. organ senast i december månad 2021. 3) Administrativa avdelningen vid 
kommunledningskontoret uppdras att ta fram förslag till reviderad policy för 
intern kontroll, för beslut i kommunfullmäktige senast under december månad 
2021. Den nya policyn ska omfatta och ta hänsyn till ny organisation med bolag. 
Policyn ska tydligt beskriva ansvar, roller och tidslinje för det interna 
kontrollarbetet. 4) Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 321 upphävs. Plan 
för intern kontroll 2020 också gäller för 2021.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att socialnämndens beslut 
2020-12-17, § 181, upphävs och att Plan för intern kontroll 2020 gäller också för 
år 2021. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123 
Socialnämndens protokoll 2021-03-18, § 39 
Socialnämndens protokoll 2020-12-17, § 181 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens beslut 2020-12-17, § 181, upphävs. 
Plan för intern kontroll 2020 gäller också för år 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(17) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SN 35-2021, KS 78-2021 

§ 78 Remissvar, Bestämmelser för digitalt bevarande 
och riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning 

Socialnämnden beslut 
 

1. Socialnämnden är positiv till de föreslagna bestämmelserna för digitalt 
bevarande och riktlinjer för arkivvård och informationsöverföring i sin 
helhet. Socialnämnden efterfrågar vissa mindre förtydliganden/tillägg i 
enlighet med remissvar daterat 12 maj 2021. 

2. Socialnämnden förordar att kommande arbete med anledning av nu 
föreslagna riktlinjer genomförs successivt och att social sektor erhåller 
stöd och resurser från arkivmyndigheten vid arbetets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har stått inför en digital förändring gällande den analoga och 
den digitala informationsförvaltningen. In- och utflödet av handlingar till och från 
kommunen sker till stor del digitalt. 

Svalövs kommun har ett dokument- och ärendesystem som ger organisationen 
förutsättningar för att arbeta digitalt. Handlingar som är diarieförda i systemet 
idag, bevaras både analogt och digitalt i enlighet med kommunstyrelsens 
antagna dokumenthanteringsplan. Som ett led i att fortsätta driva det digitala 
arbetet framåt föreslås att handlingar inte dubbellagras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-30, § 22, att 1) Förslag till 
bestämmelser för digitalt bevarande samt riktlinjer för arkivvård och 
informationsförvaltning, bilagor till tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021, 
remitteras till nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag. 2) Remissvar 
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 14 maj 2021. 

I och med antagandet av Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning 
ställs nya krav på klassificeringsstruktur med processbeskrivningar. Samtliga 
processer där information hanteras ska finnas kartlagda i strukturen. Ett sådant 
arbete omfattar både styrande/ledande processer, stödjande processer och 
verksamhetsprocesser (kärnprocesser). Detta är ett omfattande arbete som bör 
ske successivt och som kräver stöd från arkivmyndigheten till social sektor.  

Remissvar 

I och med antagandet av Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning 
ställs nya krav på klassificeringsstruktur med processbeskrivningar. Samtliga 
processer där information hanteras ska finnas kartlagda i strukturen. Ett sådant 
arbete omfattar både styrande/ledande processer, stödjande processer och 
verksamhetsprocesser (kärnprocesser). Detta är ett omfattande arbete som bör 
ske successivt och som kräver stöd från arkivmyndigheten till social sektor.  
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Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning 
Avsnittet Ansvar och Organisation bör få ett eget kapitel (tillsammans med 
Förändrat arbetssätt eller omorganisation). Under avsnittet bör förtydligas att 
Arkivansvarig ska ha en ledande befattning på förvaltningen/bolaget 
(framkommer av ordlistan). Likaså bör även Arkivarie omnämnas för att 
tydliggöra skillnad i ansvar mellan Arkivarie och Arkivredogörare.  

Till avsnitt Förändrat arbetssätt eller omorganisation bör skrivningarna om 
upphandling av digitala verktyg/verksamhetssystem flyttas. Detta för att 
tydliggöra skyldigheten att samråda med arkivmyndigheten vid upphandling av 
digitala verktyg eller verksamhetssystem. Skyldigheten att samråda bör även 
läggas till i respektive nämnds delegationsordning.   

Framställa och förvara bör få ett eget kapitel dit uppgifter om arkivlokalens 
utformning m.m. flyttas. 

Även avsnittet Styra och redovisa bör få ett eget kapitel där 
Klassificeringsstruktur ingår. I detta avsnitt framkommer att nämnden ska 
upprätta en arkiv- och informationsredovisning. Denna ska bestå av uppgifter 
som ska kunna presenteras som en klassificeringsstruktur med 
processbeskrivningar, en dokumenthanteringsplan 
(informationshanteringsplan), en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna 
handlingar, samt ett register/diarium.  

Under avsnittet Styra och redovisa bör även framgå att 
dokumenthanteringsplanen (informationshanteringsplanen) ska samrådas med 
arkivmyndigheten. Efter samrådsförfarandet ska dokumenthanteringsplanen 
beslutas av nämnd/styrelse/bolag. Även detta är något som bör läggas till i 
respektive nämnds delegationsordning.  

Ordlista Arkiv 
Begreppen Arkivmyndighet, Centralarkiv/slutarkiv, Egenhändigt 
undertecknande, Gallringsprotokoll och Personakter bör finnas med i 
förteckningen.  

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2021-05-12 
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30 
Ordlista, daterad 2021-03-24 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19 
Bilaga, Bestämmelser för digitalt bevarande, daterad 2021-03-19 
Bilaga, Riktlinjer för arkivhantering och informationsförvaltning, daterad 
2021-03-19 
Dokumenthanteringsplan, antagen av kommunstyrelsen 2013-09-09,§ 139 
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27, § 4 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden är positiv till de föreslagna 
bestämmelserna för digitalt bevarande och riktlinjer för arkivvård och 
informationsöverföring i sin helhet. Socialnämnden efterfrågar vissa mindre 
förtydliganden/tillägg i enlighet med remissvar daterat 12 maj 2021. 
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2. Socialnämnden förordar att kommande arbete med anledning av nu 
föreslagna riktlinjer genomförs successivt och att social sektor erhåller stöd och 
resurser från arkivmyndigheten vid arbetets genomförande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 42-2021 

§ 79 Riktlinjer för biståndsbedömning av insatser inom 
socialpsykiatri 

Socialnämndens beslut 
 

1. Social sektors riktlinjer för biståndsbedömning av insatser inom 
socialpsykiatrin antas gälla från den 1 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer omfattar handläggning inom socialpsykiatrins område. Riktlinjerna 
syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggaren i 
biståndsbedömningen utifrån den enskildes ansökan och behov. Här klarläggs 
vilka insatser som vanligtvis beviljas samt i vilken omfattning. Riktlinjerna 
innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell 
prövning av sin begäran. Varje beslut ska vara baserat på den enskildes behov. 
Riktlinjerna är avsedda att vara normgivande för biståndsbedömning och 
insatsernas omfattning, bistånd kan dock aldrig vägras den enskilde med 
hänvisning till att insatsen inte finns med i dessa riktlinjer. Det är alltid den 
enskildes speciella situation och behov som ska ligga till grund för ett 
biståndsbeslut. 

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd för sin 
försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att möjligheten att leva ett 
självständigt liv stärks. 

Målgrupp för socialtjänstens insatser inom socialpsykiatrin avgränsas och 
definieras i psykiatrireformen och omfattar personer från 18 år och uppåt som 
har en allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder som orsakar en 
funktionsnedsättning som bedöms som långvarig. 

Psykiatrisamordningens definition SoU 2006:5: ”En person har ett psykiskt 
funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller 
förväntas bestå under en längre tid. Svårigheterna skall vara en konsekvens av 
psykisk funktionsnedsättning”. Varaktighetstiden formuleras som en minst 
årslång historik av påtaglig aktivitetsnedsättning eller där man kan anta en 
förutsägbar aktivitetsnedsättning om minst ett år. Den del av målgruppen som 
har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha flera olika 
neuropsykiatriska diagnoser samtidigt. Målgruppen innefattar även personer 
med samsjuklighet och missbruk. Den som har ett 
missbruks/beroendeproblematik löper med tiden större risk att även utveckla 
personlighetsförändringar och psykiska sjukdomar. Även det motsatta 
förhållandet gäller. Finns flera diagnoser krävs som regel en bred samverkan 
mellan verksamheter inom bl.a. socialtjänsten, psykiatrin, habilitering samt övrig 
hälso- och sjukvård. 
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Den enskilde kan, efter biståndsbedömning, ha rätt till insatser även om 
funktionsnedsättningen är varaktig mindre än ett år. Om varaktigheten är 
kortare eller inte kan fastställas tas ett beslut för en kortare tid som därefter 
omprövas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 
Riktlinjer för biståndsbedömning av insatser inom socialpsykiatrin, daterad 
2021-05-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Social sektors riktlinjer för biståndsbedömning av 
insatser inom socialpsykiatrin antas gälla från den 1 juni 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 43-2021 

§ 80 Politikerjour under semester 

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämndens delegationsordning kompletteras med beslut om att i 
första hand Håkan Andersson (C) och i andra hand Anna Berg von 
Linde (M) ges rätt att fatta delegationsbeslut om socialnämndens 
ordförande och vice ordförande är förhindrade att göra det. 
Kompletteringen gäller under perioden 2021-01-06 – 2021-08-26. 

Sammanfattning av ärendet 

I socialnämndens delegationsordning finns det några beslut som både 
socialnämndens ordförande och vice ordförande har delegation på. Det är 
ärenden enligt LVU och LVM som ibland kräver snabba beslut och som fattas 
av ordförande eller vice ordförande om nämnden inte hinner sammanträda. När 
ordförare är ledig tjänstgör vice ordförande i dennas ställe.  
 
Under kommande veckor infaller även sommarsemester och för att minska 
verksamhetens sårbarhet önskas att fler ska kunna fatta delegationsbeslut även 
under dessa veckor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämndens delegationsordning kompletteras med 
beslut om att i första hand Håkan Andersson (C) och i andra hand Anna Berg 
von Linde (M) ges rätt att fatta delegationsbeslut om socialnämndens 
ordförande och vice ordförande är förhindrade att göra det. Kompletteringen 
gäller under perioden 2021-01-06 – 2021-08-26.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, HAJN) 
Berörda förtroendevalda 
Socialjour och Mobila teamet Helsingborg 
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Dnr - 

§ 81 Utbildning, Intern kontroll för nämndsledamöter  

Socialnämndens beslut 
 

1. Ordförande och Hans Lindström (SD) ges möjlighet att delta i 
utbildningen Intern kontroll för nämndsledamöter den 14 juni 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalekonomernas förening (KEF), som är en fackligt och politisk 
obunden yrkesförening genomför en distansutbildning som handlar om Intern 
kontroll. Kursen hålls på distans den 14 juni kl. 13–16.15. 

En god intern kontroll är en av förutsättningarna för att bedriva en effektiv och 
säker verksamhet. Styrelsen och nämnderna är högst ansvariga för den interna 
kontrollen. Styrelse, nämnderna tillsammans med förvaltningsledningen och 
ekonomerna är viktiga aktörer för att säkerställa en god intern kontroll. Den här 
halvdagskursen ger en grund i vad begreppet intern kontroll innebär. 
Kursdeltagarna diskuterar tillsammans vad som kan vara viktiga 
uppföljningsområden och risker som kan behöva hanteras bättre. Ekonomer 
och/eller förvaltningsledning får gärna delta i kursen.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Ordförande och Hans Lindström (SD) ges möjlighet att 
delta i utbildningen Intern kontroll för nämndsledamöter den 14 juni 2021.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 


