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Uppföljning internkontroll
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns 
verksamhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och 
reda på alla processer och rutiner.

Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har 
granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall.

Process/rutin:

Arkivering och gallring

Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan

Granskningens genomförande

Granskning har genomförts avseende om arkivering och gallring sker enligt fastställd 
dokumenthanteringsplan eller inte. Granskningen avser det första halvåret 2019. Granskningen har 
löpande skett vid genomgång av närarkiv samt vid arbete med framtagande till 
dokumenthanteringsplanen kompletterande rutin.

Granskningens utfall

Vid granskningen framkom att det förekom att arkivering och gallring under det första halvåret 
2019 skett senare än tidsramarna som anges i dokumenthanteringsplanen. Anledningen till detta 
har (i huvudsak)  dels varit avsaknad av till dokumenthanteringsplanen kompletterande rutin samt 
dels omorganisation. Framtagande av rutin och utseende av ny personal som ansvarar för den 
praktiska hanteringen av arkiv på socialtjänsten var adekvata åtgärder för att komma tillrätta med 
problematiken. Ny personal som ansvarar för den praktiska hanteringen av arkiv på socialtjänsten 
finns redan sedan en tid tillbaka och en rutin finns också men denna måste vidareutvecklas.

Åtgärd Status

Vidareutveckling av rutin gällande arkivhantering.  Avslutad

Kommentar
Nya rutiner har utarbetats under förhösten och implementerats.

Process/rutin:

Upphandling

Inköp görs inom befintliga ramavtal.

Granskningens genomförande

Undersökningen genomfördes i början av september 2019. Urvalet har gjorts utifrån konto och 
verksamhet. Med hjälp av utdrag på transaktionsnivå från ekonomisystemet för utvalda 
kontogrupper och verksamheter har kontroller sedan gjorts på leverantörerna mot avtalskatalogen.
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Typ av "inköp"

Totalt 
inköpsv
ärde 
under 
period

Ramavtal

Inköpsv
ärde 
kopplat 
till 
avtalsp
arter

Annan 
offentli
g 
verksa
mhet

Ej inom 
ramavt
al

Andel 
ej 
avtalsp
art

Kommentar

Konto 6454 
inkontinenssky
dd

235 Ett antal 
företag som 
antagits vid 
ramupphandlin
g.

235 0% Flera 
leverantörer i 
ramavtalet 
däremot går 
alla 
beställningar 
via OneMed 
Sverige AB 
som hanterar 
beställningarn
a från 
respektive 
leverantör i 
sin tur.

Konto 7453 
Tolk-
förmedlings-
tjänster

209 1.Semantix, 
2.DISab, 
3.Hero,

192 0% Semantix som 
ligger som nr 
1 på 
ramavtalet 
har använts 
till 98%.

Konto 4633, 
köp av 
huvudverksam
het, Vht 541 
särskild 
boendeform 
externt

37 945 Attendo 
Sverige AB, 
Norlandia Care 
AB, Stångberga 
omsorg AB.

33 970 576 3 398 10% Vid köp av 
externa 
platser har de 
avtalade 
leverantörern
a använts till 
90%. I övriga 
fall har man 
varit tvungen 
att vända sig 
till andra 
externa parter 
på grund av 
platsbrist.

 

Granskningens utfall

Fortsatt medvetenhet behövs för att vi skall köpa inom befintliga ramavtal. Under hösten 2019 har 
Upphandlingsenheten från Kommunledningskontoret haft utbildning på olika delar av 
Socialförvaltningen för att utöka den medvetenheten. Under 2019 har även ett nytt system tagits i 
bruk som analyserar våra inköp och kan hjälpa till med var vi behöver se över våra avtal.

Direktupphandling vid synnerliga skäl hanteras på ett sätt som 
överensstämmer med delegationsordning.

Granskningens genomförande

Om avtalets värde överstiger direktupphandlingsgränsen på 28 procent av tröskelvärdet, dvs. 
586 907 kronor för 2019 och 615 312 kronor för 2020, behöver oftast en ramavtalsupphandling 
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genomföras. Det finns vissa undantag, om det finns synnerliga skäl, eller om kommunen kan 
använda förhandla förfarande utan föregående annonsering enligt reglerna i LOU. 
Direktupphandling vid synnerliga skäl kan enbart användas i undantagsfall och det behöver prövas 
utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Undantagsbestämmelserna ska tolkas restriktivt. Enligt 
förarbetena kan socialförvaltningen i vissa fall använda direktupphandling vid synnerliga skäl om 
det är fråga om sådana tjänster där relationen mellan vårdgivare och vård- och omsorgstagare skulle 
störas och vården eller omsorgen försämras. Synnerliga skäl kan också användas om det endast 
finns ett möjligt vård- och boendealternativ på grund av det enskilda vårdbehovet eller anhörig-
anknytning.

Beslutet om att genomföra en direktupphandling vid synnerliga skäl ska enligt 2019 års 
delegationsordning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott, om det inte rör sig om beslut om 
vårdinsatser för enskilda. I dessa fall fattar socialnämndens arbetsutskott beslutet.

Granskningens utfall

Granskningen av direktupphandling vid synnerliga skäl har ingått i en större granskning. 
Socialförvaltningen har sett att det finns brister inom inköps- och avtalsprocessen, därför har ett 
helhetsgrepp tagits på området. En nulägesanalys genomfördes under hösten 2019. Av 
nulägesanalysen framkommer att reglerna för upphandling, direktupphandling och upphandling 
vid synnerliga skäl inte är tillräckligt kända och att det inte har funnits tillräckliga styrdokument, 
mallar och rutiner på avtalsområdet. Det finns brister i socialförvaltningens hantering.

Vad gäller delegationsbesluten om direktupphandling vid synnerliga skäl har det exempelvis 
framkommit att det finns otydligheter kring beslutsbefogenheten. Socialnämndens arbetsutskott 
ska besluta om direktupphandling över 28 procent av tröskelvärdet avseende vårdinsatser för 
enskilda där synnerliga skäl föreligger, medans befogenheten att fatta beslut om särskilt boende för 
äldre och vuxna funktionshindrade utanför ramavtal ligger på socialutskottet. Detta behöver 
tydliggöras och förändras.

Socialförvaltningen kommer under våren 2020 att implementera nya rutiner och mallar som ska 
kvalitetssäkra inköps- och avtalsprocessen och då också hanteringen av direktupphandlingar vid 
synnerliga skäl. En revidering av aktuell delegationsordning

Åtgärd Status

Ytterligare säkerställa att inköp/ upphandling sker 
kvalitetssäkrat.

 Pågående

Process/rutin:

Kundfakturaunderlag

Debiteringen är korrekt

Granskningens genomförande

Granskningen genomfördes i form av genomgång av samtliga korrigerade fakturor under perioden 
2019-01-01 till 2019-06-01 i syfte att hitta förklaringar och trender till varför det skickas felaktiga 
fakturor.

Granskningens utfall

Granskningen visar på att det inte är en särskilt stor andel av alla fakturor som skickas som är 
felaktiga. Dock finns det en del förbättringsåtgärder som kan göras. Granskningen visar på att en 
stor del av de fakturor som är felaktiga beror på att kunder inte avslutas i Treserva på korrekt sätt 
när deras insats förändras vilket kan anses vara ett handhavandefel.

Åtgärd Status

Arbete med processer  Avslutad
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Åtgärd Status

Kommentar
Arbetet med processer fortlöper även in i 2020. En del processer har färdigställts under året, men inte 
alla.

Rutiner för avgiftsdebitering  Försenad

Process/rutin:

Personalrekrytering

Referenstagning och andra bakgrundskontroller genomförs (t ex 
kontroll av tidigare LAS-dagar / tidigare anställningar (och 
avgångsorsak) i kommunen, i förekommande fall uppvisande av 
registerutdrag mm, sökning på Google mm)

Granskningens genomförande

Kontrollen kommer att redovisas i helårsrapport.

Granskningen genomfördes i form av stickprov under december 2019. Förfrågan ställd till chefer på 
övergripande nivå inom myndighetsavdelningen och utföraravdelningen. Cheferna på övergripande 
nivå har även svarat för nivåer under inom deras verksamhetsområde. Vid stickprovet ställdes en 
öppen fråga med ett antal förklarande exempel. Frågan som ställdes var:

 Gör ni bakgrundskontroller vid rekryteringar? I sådana fall på vilket sätt?
 (Exempel på bakgrundskontroller kan vara avgångsorsak tidigare anställning, kontroll av 

tidigare anställningar, referenstagning, registerutdrag, sökningar på internet etc.)

Granskningens utfall

Granskningens utfall:

Samtliga chefer redogör för att en bakgrundskontroll genomförs. En del av cheferna berättar att de 
även frågar den sökande om historik för att skapa sig en uppfattning om vad de ska efterfråga eller 
eftersöka för ytterligare information.

De tillfrågade cheferna berättar att de inte ifrågasätter tidigare anställningar eller utbildningar om 
det inte finns anledning att göra så.

Inom socialförvaltningen sker utdrag i belastningsregister i verksamheter och myndighetsutövning 
för barn. Inom utföraravdelningens verksamheter för LSS inhämtas alltid utdrag ur 
belastningsregistret.

Samtliga chefer har delgett att referenstagning sker av två eller fler personer. Samtliga chefer 
referenstar minst en tidigare chef. Det varierar mellan att referenstagning av den andra och tredje 
personen är en kollega, tidigare medarbetare eller ytterligare chef.

Några chefer delger att de "googlar" personen i fråga, men i varierande omfattning. Några chefer 
delger att de gör så ibland men inte alltid.

Vid rekrytering av vissa tjänster inhämtas specifik bakgrundsinformation så som certifikat och 
liknande. Vid rekrytering av familjehem inhämtas även utdrag ur socialregister, kronofogden och 
från försäkringskassan.

Praxis i kommunen är att tillämpa 6 månaders provanställning inför tillsvidareanställning. Inför 
chefstillsättningar referenstar några av representerade fackliga företrädare internt inom respektive 
fackförbund.
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Åtgärd Status

Tillsammans med HR vidareutveckla 
rekryteringsprocessens sista steg gällande 
referenstagning och bakgrundskontroll

 Ej påbörjad

Gemensamt ställningstagande i 
förvaltningsledningen gällande bakgrundskontroller 
och referenstagning vid rekrytering

 Ej påbörjad

Process/rutin:

Information i datasystem

Verksamheter genomför loggkontroller av journalföring i hälso- och 
sjukvårdsdokumentation samt socialdokumentation enligt 
socialförvaltningens rutiner.

Granskningens genomförande

Kontrollen görs dels genom den löpande egenkontroll som gjorts under året där samtliga chefer 
besvarat en frågeställning om denna typ av information har genomförts.

Granskningens utfall

Socialförvaltningen införde en ny rutin för att respektive chef ska genomföra stickprovskontroll av 
loggar för verksamhetssystemet Treserva. Vid kontrollen väljs ett antal kunder ut och granskning 
görs av vilka användare som har på olika sätt tagit del av information kring kunderna under en 
utvald tidsperiod. När kontrollen är genomförd ska denna dokumenteras i ett formulär.

 

Som framgår har 64 procent av enheterna genomfört loggkontroll under året medan 3 procent inte 
har besvarat frågan med ej aktuellt. 33 procent har inte besvarat frågan. Vid närmare genomlysning 
framgår det att flertalet av de verksamheter som ej besvarat frågan är verksamheter där det varit 
omsättning på chefer på olika nivåer under året. Enheten som besvarat frågan med ej aktuellt är 
Träffpunkten som inte dokumenterar i någon journal då verksamheten inte är biståndsbedömd. 
Men genom denna löpande egenkontroll finns överblickbar dokumentation som underlättar att 
identifiera var vi särskilt behöver bevaka att loggkontrollen verkligen genomförs under kommande 
år. Generellt är dock bedömningen att genomförandet av loggkontroller har förbättrats i 
verksamheterna med ytterligare arbete återstår för att samtliga verksamheter ska ha detta som en 
naturlig rutin under året.

Åtgärd Status

Förmedla resultatet till berörd chef för att 
loggkontroll genomförs under första halvåret 2020

 Pågående
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Åtgärd Status

Kommentar
Sammanställning kommer att göras där det bland annat framgår vilka enheter som ej genomfört 
kontrollen. Denna kommer att sändas till respektive avdelningschef för att i samverkan med sin 
ledningsgrupp tillse att loggkontroll genomförs i närtid för de enheter som ej gjort denna.

Process/rutin:

Miljöledning

Miljö tas upp i avdelningarnas/enheternas verksamhetsplanering (vid 
personalmöte) minst 1 ggr/år.

Granskningens genomförande

Kontrollen görs dels genom den löpande egenkontroll som gjorts under året där samtliga chefer 
besvarat en frågeställning om denna typ av information har genomförts.

Granskningens utfall

Under året har det i förvaltningens löpande egenkontroll funnits en frågeställning där berörda 
chefer besvarat om man haft en kortare genomgång kring kommunens samlade miljöarbete, 
resultatet av denna framgår av nedanstående bild.

 

Som framgår har 60 procent av enheterna har haft en genomgång vid något av årets personalmöten 
medan 14 procent inte har genomfört någon sådan information. 26 procent har inte besvarat frågan. 
Vid närmare genomlysning framgår det att flertalet av de verksamheter som ej besvarat frågan eller 
besvarat med "nej" är verksamheter där det varit omsättning på chefer på olika nivåer under året. 
Men genom denna löpande egenkontroll finns överblickbar dokumentation som underlättar att 
identifiera var vi särskilt behöver bevaka att information om kommunens miljöarbete verkligen 
genomförs under kommande år.

Åtgärd Status

Förmedla resultatet till berörd chef för att 
loggkontroll genomförs under första halvåret 2020

 Pågående

Kommentar
Berörda avdelningschefer kommer att få en sammanställning där det framgår vilka enheter som 
genomfört/ ej genomfört denna information. Avsikten är att man i ledningsgruppen tar upp 
frågeställningen så det blir en större andel av verksamheterna som genomför informationen.
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Process/rutin:

Systematiskt brandskyddsarbete

Finns dokumenterad verksamhetsbeskrivning där fastighetsägare och 
verksamhetsutövare har beskrivit brandskydd mm i lokalerna.

Granskningens genomförande

Kontrollen görs dels genom den löpande egenkontroll som gjorts under året där samtliga chefer 
besvarat en frågeställning kring om denna typ av beskrivning finns. Som komplettering till detta har 
diskussion förts med säkerhetssamordnare inom socialförvaltningen då också uppgifter i det system 
som används för det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen kontrollerats.

Granskningens utfall

Bakgrund till varför "Verksamhetsbeskrivning av brandskyddet behöver upprättas:

Nedan finna några korta utdrag ur SRVFS 2003:10 och SRVFS 2004:4

Objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse inom vård och omsorg gäller för 
Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid 
utrymning i händelse av brand.

Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor skall gälla för de byggnader eller andra anläggningar som omfattas av en eller flera av 
kriterierna i bilagan till denna författning. Innehållet i den skriftliga redogörelsen2 § En skriftlig 
redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen(2003:778) om skydd mot olyckor skall avse de 
delar av byggnaden eller anläggningen som innehåller verksamhet som omfattas av denna 
författning. Redogörelsen skall även avse de övriga delar av byggnaden eller anläggningen som har 
direkt betydelse för brandsäkerheten i denna verksamhet.

I socialförvaltningens egenkontroll för 2019 fanns en frågeställning där verksamhets- eller 
enhetschefer angav hur det ser ut med den verksamhetsbeskrivning som efterfrågas. Utfallet av 
egenkontrollen framgår av nedanstående bild.

Vid närmare genomlysning har det visat sig att det råder en osäkerhet vad som avses med 
verksamhetsbeskrivning och i många fall uppfattade chefer att det räckte att man samverkade med 
SBF kring brandskyddet. Då det uppenbarligen fanns stora oklarheter/ osäkerhet kring hur det 
förhåller sig på detta område. När vi sedan förde frågan vidare till säkerhetssamordnare och 
kommunens brandskyddssamordnare visade det sig att det finns en stor grad av osäkerhet där 
också.

Sammanfattningsvis är bedömningen att det inte upprättas "Verksamhetsbeskrivningar av 
brandskyddet" enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kap.2 § 3, vilka ska skickas till berörd 
brandmyndighet, för de verksamheter som omfattas av denna bestämmelse. Frågeställningen har 
aktualiserats till kommunens brandskyddssamordnare som har kontaktat brandförsvaret för att få 
vägledning hur kommunen bör agera i denna fråga.
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Åtgärd Status

Uppföljning av hur "verksamhetsbeskrivning" ska 
hanteras i framtiden.

 Pågående

Kommentar
Frågeställningen har aktualiserats för kommunens brandskyddssamordnare som kommer att "stämma av" 
med brandförsvaret hur de ser på denna frågeställning.

Process/rutin:

Krissituationer

Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande

Granskningens genomförande

Vid granskning valdes 4 tänkbara krisscenarier inom området Äldreomsorg utföraravdelningen. 
Därefter granskades befintliga krisplaner/ handlingsplaner/ rutiner för de tänkbara scenarierna 
samt identifiering av områden där handlingsplaner saknas eller behöver uppdatering. Granskning 
genomfördes med hjälp av intervjuer av verksamhetschef och enhetschefer för ärskiltboende äldre 
respektive Hemtjänst. Befintliga kris-handlingsplaner/ rutiner togs fram, gicks igenom. 
Sammanställning gjordes och kommunicerades med ansvariga för enheterna. Plan är lagd för 
förbättringsarbete under hösten 2019 och våren 2020.

Granskningens utfall

Scenario 1. "Snöoväder med inskränkt framkomlighet gällande dels att komma ut 
till Hemtjänstkund och dels att komma till sitt arbete inom både Hemtjänst och 
SÄBO"

Utfall Hemtjänst:   Rutin/handlingsplan finns i "Rutinpärm, Rutin nr 24. Snöoväder "    Rutinen 
säkrar upp mot kund men rutinen behöver åtgärdas med ytterligare tillägg förbättrar och förtydligar 
rutinen kring att krisbemanna/prioritera. Vem som har ansvar och mandat för det arbetet behövs 
förtydligas i rutinen och implementeras i arbetsgruppen.
Utfall SÄBO: Rutin/handlingsplan finns kallad "Handlingsplan vid ökad belastning eller 
resursbrist". Rutinen är genomarbetad och kommunicerad på Korallens äldreboende. Åtgärd endast 
för Väsbygårdens äldreboende att implementera samma rutin i personalgruppen.

Scenario 2. "Längre tids elavbrott kombinerat med vinterkyla"     

Utfall Hemtjänst: Ingen specifik rutin/handlingsplan finns utan samma plan som vid snöoväder 
används. Åtgärdsförslag kommer bli att skapa egen specifik rutin som förtydligar för personal hur 
prioriteringar bör göras och vem som ansvarar för arbetsuppgiften.
Utfall SÄBO. Korallen har en väl genomarbetad rutin som reviderats under sommaren 2019.   
Åtgärd: Implementera rutinen även på Väsbygården samt med tillägg ifall avbrottet är långvarigt. 
Då behövs en plan för värme. Arbete pågår i stab med övergripande handlingsplaner för 
krissituationer. El aggregat föreslås som åtgärder på kommunens samtliga vårdboenden eventuellt 
både i egen regi som externa utförare.

Scenario 3." Smittsam sjukdom som slår ut stora delar av personalgrupperna"

Utfall Hemtjänst: Ur kundperspektiv finns rutin nr 25 "Hygien och smittorisk" i rutinpärmen. 
Däremot saknas rutin ur personalperspektivet gällande ökad arbetsbelastning resursbrist. Ny rutin 
för att trygga upp krävs och kommer föreslås som åtgärd  under hösten 2019.

Utfall SÄBO: Ur personalperspektiv har SÄBO väl fungerande rutin "Handlingsplan vid ökad 
belastning eller resursbrist.  Ur kundperspektiv har HSO rutiner för att omvårdnadspersonalen ska 
arbeta enligt riktlinjer ex kohortvård för att undvika att föra smitta vidare bland vårdtagare och 
personal.

Scenario 4. "Längre period med extremvärme"
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Utfall Hemtjänst: Ingen dokumenterad rutin finns. Ansvar delat med vårdcentral.
Arbetssätt påbjuder påminnelser till kund att dricka mycket vätska och vistas svalt om möjligt. 
Åtgärdsförslag att arbetssättet skrivs ned och finns med i rutinpärm under Våren 2020.

Utfall SÄBO: Rutin finns hos HSO men denna bör även finnas i enheternas rutinpärmar.

Åtgärd Status

Scenario 1 Hemtjänst: Förtydligande av rutin 24 
Snöoväder hemtjänst

 Pågående

Kommentar
Arbetet har diskuterats i ledningsgrupp Hemtjänst. Planering för vidare arbete med rutinen sker 2019 09 
03 //HJ

Scenario 1 SÄBO: Implementering av 
"Handlingsplan vid ökad belastning eller 
resursbrist" på Väsbygården

 Ej påbörjad

Scenario 2 Hemtjänst: Ny rutin utarbetas  Pågående

Kommentar
Ny rutin tas fram i ledningsgruppen för Hemtjänst. start 2019 09 03  //HJ

Scenario 2 SÄBO: Rutin finns på Korallen, 
implementera samma rutin på Väsbygården.

 Ej påbörjad

Scenario 3 Hemtjänst: Ny rutin utarbetas  Pågående

Kommentar
Ny rutin utarbetas. Start 2019 09 03  // HJ

Scenario 4 Hemtjänst: Ny rutin utarbetas  Pågående

Kommentar
Ny rutin tas fram under våren 2020.
Diskuteras på LG 2019 09 03  //HJ

Scenario 4 SÄBO:  Ny lokal rutin utarbetas Korallen 
och Väsbygården

 Ej påbörjad
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