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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-12 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 1 
 
Intern kontrollplan 2020 
2019/147 
 
Sammanfattning 
Den rådande pandemin har haft påverkan på förvaltningens genomförande av internkontrollplan 
2020. Kontrollmoment har genomförts under året enligt plan dock med viss förskjutning i tid. 
Genom att senarelägga kontrollmoment har åtgärder kopplade till de brister som uppmärksammats 
skett senare än planerat. Dock har flertalet åtgärder identifierats och har eller kommer att påbörjas 
under 2021. Några åtgärder som förvaltningen kommer att genomföra är; 
• Implementering av digital kompetensutveckling för all personal  
• Följsamhet till rutiner, uppföljningsprocess  
• Ökat samarbete med HR-enhet gällande rehabprocess  
 
Totalt sett fungerar process för internkontroll bra inom förvaltningen, fokus med internkontroll 
ska vara att utveckla och förbättra verksamheten vilket har gjorts. Förvaltningen kommer att 
utveckla arbetet med internkontroll under kommande år från att genomföra kontroller på central 
nivå till att respektive verksamhet utför sin kontroll. Detta med förhoppningar om ett ökat 
ansvarstagande för internkontroll i verksamheterna och ökad delaktighet för chefer och 
medarbetare i processen för internkontroll. Detta ska i förlängningen medföra bättre och starkare 
förbättrings- och kvalitetskultur i organisationen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig,  
att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020 samt  
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 2 
 
Intern kontroll 2021 
2020/87 
 
Sammanfattning 
Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. 
Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller 
skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade riktlinjen för internkontroll ska 
internkontrollplan årligen antas av respektive nämnd. 
En bruttorisklista är upprättad inom socialnämnden. 
Resultatet av uppföljningen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställs i internkontrollplan. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna bruttorisklista för år 2021, 
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2021 samt 
att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2021 till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 11 
 
Ej verkställda beslut 2020 
2020/77 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera in beslut som inte verkställts inom 
föreskriven tid till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 
 
För kvartal fyra 2020 föreligger inte några beslut som ej verkställts. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 12 
 
Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen redovisar aktuellt pandemiläge. Planering för vaccination pågår 
tillsammans med Region Skåne. Beläggningen på Ybbåsen har minskat, och 
avvecklingen närmar sig. Planering för det kommer att påbörjas inom kort. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
Att notera informationen.
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