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Utses att justera Hans Lindström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-12-09, kl. 10.00 

Justerade 
paragrafer §§ 184-188 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Hans Lindström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 
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Dnr SN 103-2019 

§ 184 Socialnämndens uppdrag 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att fastställa nedanstående uppdrag för 2020 

Under kommunfullmäktiges mål 5 - Utveckla den kommunala 
informationen och kommunikationen 

Socialnämndens uppdrag: 

- Skapa en tydlig och tillgänglig information och dialog om vår 
verksamhet. 

Under kommunfullmäktiges mål 6 - Vara en attraktiv arbetsgivare 

Socialnämndens uppdrag: 

- Medborgare/brukare ska mötas av medarbetare med kompetens 
och engagemang. 

- Det ska finnas en tydlighet i varje medarbetares roll och ansvar. 

Under kommunfullmäktiges mål 9 - Stärka den enskildes möjligheter att 
leva ett självständigt liv 

Socialnämndens uppdrag:  

- Social sektor ska årligen under 2020 och 2021 genomföra minst 30 
st nybesök med överskuldsatta föräldrar i syfte att påbörja en 
budget- och skuldrådgivning. 

- Social sektor ska årligen genomföra minst två föräldrautbildningar. 

- Bland gruppen med en missbruk/beroendeproblematik ska 
unga/unga vuxna särskilt prioriteras utifrån sina förutsättningar och 
behov samt ha en ökad tillgänglighet till hemmabaserade insatser 
av god kvalitet. 

- Bland målgruppen barn/unga, prioritera de med en problematisk 
skolfrånvaro. 

- Arbeta tillsammans inom Familjen Helsingborg för att fler 
utrikesfödda kvinnor ska ha en sysselsättning och etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför 2020 finns ett behov av revidering av socialnämndens uppdrag. Som ett 
led i detta arbete genomfördes en workshop den 3 oktober 2019 där 
socialnämndens samtliga ledamöter/ersättare var inbjudna. Mot bakgrund av 
vad som framkom vid denna workshop föreslår förvaltningen förändringar enligt 
tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Socialnämnden beslutar att fastställa nedanstående 
uppdrag för 2020 

Under kommunfullmäktiges mål 5 - Utveckla den kommunala 
informationen och kommunikationen 

Socialnämndens uppdrag: 

- Skapa en tydlig och tillgänglig information och dialog om vår 
verksamhet. 

Under kommunfullmäktiges mål 6 - Vara en attraktiv arbetsgivare 

Socialnämndens uppdrag: 

- Medborgare/brukare ska mötas av medarbetare med kompetens 
och engagemang. 

- Det ska finnas en tydlighet i varje medarbetares roll och ansvar. 

Under kommunfullmäktiges mål 9 - Stärka den enskildes möjligheter att 
leva ett självständigt liv 

Socialnämndens uppdrag:  

- Social sektor ska årligen under 2020 och 2021 genomföra minst 30 
st nybesök med överskuldsatta föräldrar i syfte att påbörja en 
budget- och skuldrådgivning. 

- Social sektor ska årligen genomföra minst två föräldrautbildningar. 

- Bland gruppen med en missbruk/beroendeproblematik ska 
unga/unga vuxna särskilt prioriteras utifrån sina förutsättningar och 
behov samt ha en ökad tillgänglighet till hemmabaserade insatser 
av god kvalitet. 

- Bland målgruppen barn/unga, prioritera de med en problematisk 
skolfrånvaro. 

- Arbeta tillsammans inom Familjen Helsingborg för att fler 
utrikesfödda kvinnor ska ha en sysselsättning och etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK) 
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Dnr SN 100-2019  

§ 185 Intern kontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Förslag till plan för intern kontroll 2020, enligt specifikation i bilaga 1 och 
4, antas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142 en policy för intern kontroll. I 
denna tydliggörs ansvarsfördelning och krav ställs på tydlig och transparant 
riskanalys som ska ligga till grund för en bruttorisklista. Bruttorisklistan utgör 
sedan underlag för beslut om vilka internkontrollmoment som ska genomföras 
under det kommande året. De internkontrollmoment, som väljs är de som 
uppnår en bestämd risknivå. Policy för intern kontroll reviderades av 
kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143, med korrigeringar i tidsplan för att 
harmonisera med nämndernas sammanträdestider.  

Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter. 
Kommunstyrelsen får information om vilka beslut som de olika nämnderna tagit. 
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade internkontrollarbetet i 
kommunen.  

Ekonomiskt bistånd, delegationsbeslut, loggkontroller och tid från beslut om 
insats (egen öppenvård barn och unga) till uppstart av insatsen ingår som 
kontrollmoment för socialnämndens verksamheter för 2019.  

För 2020 föreslår förvaltningen att samtliga kontrollmoment kvarstår. Samtidigt 
föreslås att redovisningen av uppföljningen av 2020 års internkontroll sker till 
socialnämnden i januari 2021. Detta för att samtliga kontroller (kontrollerna sker 
månaden efter varje kvartal) ska ha genomförts innan återrapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11, inkl. 
Generella kontroller för alla nämnder, styrelser och utskott (bilaga 1) 
Social sektor (bilaga 4) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Förslag till plan för intern kontroll 2020, enligt 
specifikation i bilaga 1 och 4, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK, HAJN, FACC, HAAD, CRVS)  
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Dnr SN 101-2019 

§ 186 Årshjulsrapportering för socialnämnden 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Årshjulsrapportering för socialnämnden 2020, daterad 2019-11-12, 
fastställs.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 8, att 1) Nämnderna uppdras att i 
samband med beslut av stora händelser, som ombyggnationer, nybyggnationer, 
laga kraftvinnande av viktiga beslut och dokument, kommunicera händelsen 
internt och externt. 2) Nämnderna uppdras att ta fram en årsplanering för 
händelser som är viktiga för Svalövs kommun ur ett varumärkesbyggande 
perspektiv. Årsplaneringen ska årligen återrapporteras till kommunstyrelsen i 
november för nästkommande år.  

Förvaltningen har mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut sammanställt en 
årshjulsrapportering för socialnämnden 2020. De händelser som kan vara av 
intresse för allmänheten och media har markerats särskilt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-12 
Årshjulet social sektor 2020 (bilaga 1) 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1. Årshjulsrapportering för socialnämnden 2020, daterad 
2019-11-12, fastställs 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MLLG, CAKK)   
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Dnr - 

§ 187 Meddelanden  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Skriftlig information: 
Lunds Tingsrätt, mål nr B 3075-19 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 9244-19 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 12851-19 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 188 Information  

Socialnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Sara Rävås informerar om: 

a) Antal hushåll med försörjningsstöd 2019 

Januari: 102 
Februari: 90 
Mars: 101 
April: 100 
Maj: 107 
Juni: 111 
Juli: 108 
Augusti: 85 
September: 90 
Oktober: 98 
November: 93 

b) Antal hushåll som sökte försörjningsstöd 2019 

Januari: 134 
Februari: 134 
Mars: 134 
April: 136 
Maj: 145 
Juni: 153 
Juli: 148 
Augusti: 139 
September: 134 
Oktober: 143 
November: 136 

c) Utbetalt försörjningsstöd 2019 

Januari: 847 955 kr 
Februari: 766 964 kr 
Mars: 944 430 kr 
April: 809 256 kr 
Maj: 893 029 kr 
Juni: 801 563 kr 
Juli: 880 553 kr 
Augusti: 638 071 kr 
September: 748 714 kr 
Oktober: 920 442 kr 
November: 831 778 kr 
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Socialchef Mikael Lindberg informerar om:  

d) Personal- och verksamhetsfrågor 

e) Ekonomi 

f) Arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsåtgärder 

g) Flyktingmottagning  

h) Orosanmälningar från skolor 

i) Utredningstider 

j) Lex Sarah-anmälan och avvikelser 

 
 
Protokollet ska skickas till:  
- 

 


