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Ärenden § 125 "Folkhögskola som åtgärd inom KAA" läggs till på 
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Dnr SN 107-2020, KS 296-2021 

§ 122 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Socialnämnden bedömer att god interkontroll har uppnåtts under 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 enligt gällande policy skall 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 socialnämndens beslut 
2020-12-17, § 181, upphävs. Plan för intern kontroll 2020 gäller också för år 
2021. 

De särskilda kontrollmoment som är aktuella för socialnämndens verksamheter 
under 2021 är:   
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 Ekonomiskt bistånd 

 Delegationsbeslut 

 Loggkontroller 

 Tid från beslut om insats (egen öppenvård barn och unga) till uppstart av 
insatsen.  

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Under 2021 har kontroller 
genomförts varje kvartal (kvartal 4 2020, kvartal 1-3 2021) för ekonomiskt 
bistånd och delegationsbeslut utan anmärkning.  

När det gäller loggkontroller har kontroller genomförts för kvartal 4 2020 och 
specifikt riktade loggkontroller för ekonomiskt bistånd kvartal 1-3 2021. 
Loggkontroller för övriga enheter innevarande år kommer att ske efter att den 
riktade insatsen för loggkontroller ekonomiskt bistånd har avslutats.  

Kontrollmomentet tid från beslut om insats till uppstart av insatsen egen 
öppenvård barn och unga visar på att ärendena startar upp inom rimlig tid efter 
beslut om insatsen. Loggkontroll har skett kvartal 4 2020 utan anmärkning, 
därefter har förvaltningen under 2021 gjort veckovisa avstämningar i det nya 
systemet för verksamhetsuppföljning. Verksamheten hade under en månad 
våren 2021 en viss fördröjning (någon vecka) i uppstart av insatserna men 
arbetade kontinuerligt med ärendefördelning för att minimera väntetiden. Akuta 
ärenden fördelades ut omgående även under denna period. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 
Blankett Internkontroll 2021 Ekonomiskt bistånd 
Blankett Internkontroll 2021 Delegationsbeslut 
Blankett Internkontroll 2021 Kontroll av obehörig handläggning 
Blankett Internkontroll 2021 Tid från beslut om insats till uppstart 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Informationen noteras. 2. Socialnämnden bedömer att 
god interkontroll har uppnåtts under 2021. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SN 5-2021 

§ 123 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom individ- och familjeomsorgen  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har rapporteringsskyldighet att för varje kvartal redovisa ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Besluten ska även rapporteras till revisionen och 
kommunfullmäktige kvartalsvis.  

För kvartal 3 2021 finns inga beslut att rapportera.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-11 

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: 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAJN, CAKK) 
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Dnr SN 4-2021 

§ 124 Synpunkten, återrapportering för kvartal 3 2021  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 3 2021 inkom en synpunkt för socialnämnden via 
Synpunktshanteraren. 

Inkomna synpunkter socialnämnden, kvartal 3 2021 
Datum Synpunkten avser Åtgärd Avslut 

2021-09-06 Positiv synpunkt från 
vårdcentralen Svalöv angående 
samarbetet med ekonomiskt 
bistånd avseende 
gemensamma patienter.  

Enhetschef har skriftligt återkopplat till 
synpunktslämnaren. 

2021-09-17 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-04 

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: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 119-2021, BIN 656-2021 

§ 125 Folkhögskola som åtgärd inom kommunalt 
aktivitetsansvar  

Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att godkänna utbildning inom 
folkhögskola som en möjlig åtgärd inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). 

2. Beslut om deltagande i utbildning på folkhögskola som en stödåtgärd 
inom KAA ska fattas på delegation av tjänsteperson från både sektor 
utbildning och social sektor. Beslutet ska fattas gemensamt av 
tjänsteperson från sektor utbildning och social sektor. För att beslutet 
ska äga giltighet krävs att tjänsteperson från sektor utbildning och social 
sektor är eniga. 

3. Till delegat inom social sektor utses enhetschef arbete, integration och 
välfärd. 

4. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att stödåtgärden inom KAA i 
form av utbildning på folkhögskola finansieras av sektor utbildning, som 
ett alternativ till att utbetala elevpeng för ordinarie gymnasieskola.  

Sammanfattning av ärendet 

2019-09-12 fattade bildningsnämnden beslut om att inte betala att inte betala 
utbildningsplatser för de elever som väljer att läsa på folkhögskola istället för ett 
nationellt program på gymnasiet. Bakgrunden är att folkhögskolor inte kan 
figurera som skolhuvudmän. I skollagen, kapitel 2, anges vilka som får vara 
huvudmän. Som huvudmän räknas dels kommuner och landsting som lyder 
under en nämnd där beslut om utbud fattas samt dels enskilda huvudmän som 
efter ansökan till Skolinspektionen bedöms berättigade till bidrag. Vidare anges 
i skollagen, kapitel 15-17, att det är huvudman i skollagens mening som är 
berättigad till ersättning. Eftersom folkhögskolor inte betraktas som huvudmän i 
skollagens mening, finns inget utrymme för kommunen att betala för 
utbildningsplatser på folkhögskolor. 

Utbildning på folkhögskola är alltså inte att betrakta som ett likvärdigt alternativ 
till utbildning på ett nationellt program på gymnasiet. Däremot har Skolverket 
skrivit fram utbildning på folkhögskola som en möjlig åtgärd inom det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det kommunala aktivitetsansvaret innebär 
att hemkommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på 
nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. 

Enligt Skolverkets allmänna råd riskerar ungdomar att hamna i utanförskap om 
de varken arbetar eller studerar. För att före-bygga ett utanförskap är det viktigt 
att samhällets insatser för dessa ungdomar tar hänsyn till individens 
förutsättningar, behov och önskemål för att påbörja eller återgå till utbildning, 
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eller ger möjligheter för annan meningsfull sysselsättning. Skolverket betonar 
att individens behov och önskemål är utgångspunkten för samhällets insatser 
och inte det offentligas organisering. Åtgärderna ska i första hand syfta till att 
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 1 

Enligt Skolverket är det upp till varje enskild kommun att avgöra om ekonomiskt 
stöd kan erbjudas en ungdom som omfattas av Kommunernas aktivitetsansvar, 
och vilket stöd som i så fall erbjuds. Exempel på åtgärder som, enligt 
Skolverket, kan erbjudas är introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning 
(gymnasienivå), folkhögskolans allmänna kurser, studiemotiverande kurser på 
folkhögskola, praktik med mera.2  En rapport från Myndigheten för ungdoms 
och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar goda resultat för folkhögskolornas 
förmåga att förbereda deltagare för fortsatta studier. Totalt går 6 av 10 
deltagare på allmän kurs vidare till att studera på högskola eller universitet.3   

Utifrån ovanstående är det rimligt att Svalövs kommun erbjuder ungdomar inom 
KAA möjligheten att studera på folkhögskola i de fall det anses vara en adekvat 
åtgärd för ungdomen ifråga. Det är viktigt att betona att studier på folkhögskola 
inte ska ses som ett alternativ till en gymnasieutbildning på ett nationellt 
program för de elever som har förmågan och motivationen att klara ett nationellt 
program. Det ska istället ses som ett alternativ för de ungdomar som haft 
dokumenterat svårt att klara grundskolan och som inte är redo för en utbildning 
på ett nationellt gymnasieprogram. Det är också viktigt att det är kommunen 
som i varje enskilt fall fattar beslut om huruvida utbildning på folkhögskola är en 
lämplig åtgärd. 

Föreslagna kriterier för att utbildning på folkhögskola ska beaktas som en möjlig 
aktivitet inom KAA:  

16-17 åringar inom KAA som: 

• haft en dokumenterat trasslig skolgång, 

• haft flera misslyckanden bakom sig, 

• har varit utanför ett socialt sammanhang en längre tid, 

• har upplevd eller fastställd NPF-diagnos, 

• har betydande sociala svårigheter. 

Alla kriterier behöver inte uppfyllas. En individuell bedömning görs i varje enskilt 
fall. Påbörjad utbildning ska följas upp av ansvarig inom KAA-enheten. 
Kommunen har rätt att avbryta det finansiella stödet om den aktuella ungdomen 

                                                   
1 Skolverket, Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar (2016), s. 11. 
2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-
for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-
Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsans
var (2021-10-05). 
3 https://www.mucf.se/publikationer/nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken-
arbetar-eller-studerar (2021-10-05). 
 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.mucf.se/publikationer/nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
https://www.mucf.se/publikationer/nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
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har hög frånvaro eller på annat sätt inte genomför utbildningen på ett adekvat 
sätt utifrån utbildningens premisser. 

Detta är å ena sidan en utbildningsfråga, men å andra sidan ligger ansvaret för 
KAA inom social sektor. Det är med andra ord en fråga som lämpar sig för 
samverkan och samsyn. Föreliggande tjänsteskrivelse kommer därför att 
presenteras i båda sektorernas nämnder. Det är sektorschefernas 
gemensamma uppfattning att beslut om deltagande i utbildning på folkhögskola 
bör fattas på delegation av tjänsteperson från både sektor utbildning och social 
sektor. Beslutet ska fattas gemensamt av tjänsteperson från sektor utbildning 
och social sektor. För att beslutet ska äga giltighet krävs att tjänsteperson från 
sektor utbildning och social sektor är eniga. Vidare är sektorscheferna överens 
om att KAA-insatsen i form av utbildning på folkhögskola finansieras av sektor 
utbildning, som ett alternativ till att utbetala elevpeng för ordinarie 
gymnasieskola. I annat fall måste ett budgetutrymme som idag inte finns 
skapas inom social sektor och KAA-enheten. 

Definitionsmässigt är det viktigt att understryka att det i grunden inte handlar om 
att utbetala elevpeng för gymnasieutbildning, utan det handlar om att finansiera 
en stödåtgärd inom KAA. Därmed kvarstår i grunden också bildningsnämndens 
beslut med dnr 287-2019, som stipulerar att bildningsnämnden inte betalar 
utbildningsplatser för de elever som väljer att läsa på folkhögskola. 

Beslutsunderlag 

BIN dnr 287-2019 

Skolverket: Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar (2016). 

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-
skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-
aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-
Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitets
ansvar  

MUCF: https://www.mucf.se/publikationer/nationellt-samordnat-stod-till-unga-
som-varken-arbetar-eller-studerar  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att godkänna 
utbildning inom folkhögskola som en möjlig åtgärd inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). 2. Beslut om deltagande i utbildning på folkhögskola 
som en stödåtgärd inom KAA ska fattas på delegation av tjänsteperson från 
både sektor utbildning och social sektor. Beslutet ska fattas gemensamt av 
tjänsteperson från sektor utbildning och social sektor. För att beslutet ska äga 
giltighet krävs att tjänsteperson från sektor utbildning och social sektor är eniga. 
3. Till delegat inom social sektor utses enhetschef arbete, integration och 
välfärd. 4. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att stödåtgärden inom 
KAA i form av utbildning på folkhögskola finansieras av sektor utbildning, som 
ett alternativ till att utbetala elevpeng för ordinarie gymnasieskola. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar#h-Exempelpakommunersekonomiskastodtillungdomarinomkommunernasaktivitetsansvar
https://www.mucf.se/publikationer/nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
https://www.mucf.se/publikationer/nationellt-samordnat-stod-till-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, HSDT, DRVC) 
Bildningsnämnden 
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Dnr SN 117-2021 

§ 126 Reviderat ramdokument Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 

Socialnämndens beslut 
 

1. Aktuellt förslag till reviderat ramdokument Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete antas.  

2. Ramdokumentet revideras vid behov och minst en gång per 
mandatperiod.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 
1 januari 2012. Dessa ger ett samlat ledningssystem tillämpliga inom hälso- och 
sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. 

Nu gällande ramdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
behöver uppdateras på grund av förändrad lagstiftning och organisatoriska 
förändringar. Förvaltningen föreslår att ramdokumentet framöver revideras vid 
behov och minst en gång per mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-19 
Förslag till reviderat ramdokument Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 
Ramdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-06-18, § 32 
Socialnämndens protokoll 2014-06-24, § 102 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Aktuellt förslag till reviderat ramdokument 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antas. 2. Ramdokumentet 
revideras vid behov och minst en gång per mandatperiod. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr SN 114-2021 

§ 127 Sammanträdestider 2022 

Socialnämndens beslut 
 

1. Nämnden sammanträder 2022 följande dagar (13.30): 27/1, 24/2, 31/3, 
28/4, 25/5, 30/6, 28/7, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Nämnden sammanträder 2022 följande dagar (13.30): 
27/1, 24/2, 31/3, 28/4, 25/5, 30/6, 28/7, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Kommunförvaltningen (CAAN, CAKK, HAJN) 
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Dnr - 

§ 128 Meddelanden 

Socialnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 216 – Digitaliseringsstrategi  

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 - 

§ 129 Information 

Socialnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Dalibor Vasic, t.f. enhetschef Arbete, integration & välfärd 
Myndighetsutövning presenterar sig och informerar om:  

a) Statistik arbetslöshet 

b) Fokus sysselsättning 

c) Aktuellt september/oktober 

2. Socialchef Cecilia Andersson informerar om:  

d) Personal- och verksamhetsfrågor 

e) Ekonomi 

f) Orosanmälningar från skolor 

g) Avvikelser och lex Sarah 

h) 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: 
- 
 
 


