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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-10-04, kl. 13.00 
Justerade 
paragrafer §§ 117 - 121 

Sekreterare   
 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Anna Berg von Linde 
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Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   
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Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(9) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutad ärendelista 
§ 117 Delårsbokslut tertial 2, augusti 2021 ......................................................... 4 
§ 118 Prioriterade kontrollmoment inför kontrollplan 2021 ................................. 5 
§ 119 Remissvar på Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och 

förvaltningslagen ....................................................................................... 7 
§ 120 Meddelanden ............................................................................................. 8 
§ 121 Information ................................................................................................. 9 



 

Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(9) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-30 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr SN 2-2021 

§ 117 Delårsbokslut tertial 2, augusti 2021  

Socialnämndens beslut 
 

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2021 för socialnämnden godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för socialnämnden till och med 
den 31 augusti 2021.  

Uppföljningen till och med augusti 2021 visar på en positiv avvikelse om 800 tkr 
för social sektor. Prognosen för helår 2021 är en positiv avvikelse om 1 000 tkr.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-21 
Delårsbokslut augusti 2021, daterad 2021-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Aase Jönsson (KD): 1. Delårsbokslut per 31 augusti 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 107-2020 

§ 118 Prioriterade kontrollmoment inför kontrollplan 
2021 

Socialnämndens beslut 
 

1. Följande prioritering av kontrollmoment inför kontrollplan 2022 för 
nämndens verksamheter är: ekonomiskt bistånd, behörighetskontroll, 
samordnad individuell plan (SIP) och dokumentation i enlighet med 
socialtjänstlagen. 

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 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 enligt gällande policy ska beslutas av 
respektive 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.  

Socialnämnden beslutade 2021-05-27, § 77, att plan för intern kontroll 2020 
också gäller för 2021, vilket avser kontrollmomenten ekonomiskt bistånd, 
delegationsbeslut, loggkontroller och tid för beslut om insats (egen öppenvård 
barn och unga) till uppstart av insatsen.  
Utifrån riskvärde föreslår förvaltningen följande prioritering av kontrollmoment 
inför kontrollplan 2022 för nämndens verksamheter: ekonomiskt bistånd, 
behörighetskontroll, samordnad individuell plan (SIP) och dokumentation i 
enlighet med socialtjänstlagen.  

Även kontroll av obehörig handläggning (loggkontroller) bedöms ha ett högt 
riskvärde. Loggkontroller kommer under 2022 genomföras varannan månad via 
egenkontroll. Vid avvikelse hanteras detta direkt av verksamheten. 
Sammantagen rapportering av loggkontroller till nämnden sker i samband med 
den årliga uppföljningen av verksamhetens kvalitet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse + bilaga, daterad 2021-09-16 
Socialnämndens protokoll 2021-05-27, § 77 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Aase Jönsson (KD): 1. Följande prioritering av kontrollmoment inför kontrollplan 
2022 för nämndens verksamheter är: ekonomiskt bistånd, behörighetskontroll, 
samordnad individuell plan (SIP) och dokumentation i enlighet med 
socialtjänstlagen. 

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 84-2021, KS 313-2021 

§ 119 Remissvar på Ds 2021:24 
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut 
 

1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.  

Sammanfattning av ärendet 
I premorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för hand-
läggningen av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen 
och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut i sådana ärenden. Om 
lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag eller en författning som 
beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet, innehåller någon 
bestämmelse som avviker från förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen 
tillämpas. Författningsförslaget i premorian innehåller ändringar i den nya lagen 
om arbetslöshetsförsäkring som föreslås i SOU 2020:37. 

Förslag till beslut är att Svalövs kommun ställer sig bakom Ds 2021:24 utifrån 
den enskildes förutsättningar till att få en rättssäker handläggning, särskilt i 
ärenden som påverkar och kan vara avgörande för kommuninvånares 
försörjning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-20 
Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Aase Jönsson (KD):  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1. Föreliggande 
yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr - 

§ 120 Meddelanden 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 2279-21, meddelad 2021-09-08 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-16 § 188 – Röstånga Friluftsbad – 
återkallande av uppdrag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-30 § 194 - Folkhälsoprogram för Svalövs 
kommun 2022-2025 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-30 § 195 – Granskning av samverkan 
kring barn och unga med behov av samordnade insatser, Svalövs kommun. 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 121 Information 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Socialchef Cecilia Andersson informerar om:  
a) Personal- och verksamhetsfrågor 

b) Ekonomi 
c) Orosanmälningar från skolor 

d) Avvikelser och lex Sarah 

e) Lägesbeskrivning våld i nära relationer 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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