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§ 12
Förslag internkontrollplan 2020 (SN 2020.022)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att genomföra internkontroll 
under 2020 inom nedanstående områden:

 Kontrollera att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna
 Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättats vid 

personuppgiftsbehandlingar
 Företag som underlåter att betala arbetsgivaravgifter eller har skulder hos 

kronofogdemyndigheten upptäcks tidigt genom löpande kontroll av företagen som 
förvaltningen anlitar inom ramen för LOV mm

 Debiteringen är korrekt vid kundfakturering
 Faktureras avgifter för olika insatser på ett korrekt, enhetligt och rättssäkert sätt
 Genomförandeplaner finns för samtliga kunder
 Överklagade beslut hanteras skyndsamt
 Förvaltningens fordon används på ett sätt så att miljöpåverkan minimeras. 

(ruttoptimering mm.)
 Beredskap för media hantering vid oönskade händelser inom verksamheten 

(talespersoner, hantering av budskap, informationsinhämtning mm)
 Miljö tas upp i avdelningarnas/enheternas verksamhetsplanering (vid personalmöte) 

minst 1 ggr/år
 Finns dokumenterad verksamhetsbeskrivning där fastighetsägare och 

verksamhetsutövare har beskrivit brandskydd mm i lokalerna
 Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande

Ärendebeskrivning
Socialnämnden fastställer årligen vilka områden som skall granskas vid årets internkontroll. 
Inom socialförvaltningen har som förarbete utarbetats en förteckning över tänkbara processer 
och rutiner som skulle kunna omfattas av internkontrollen. Dessa har sedan riskvärderats 
varefter ett antal valts ut som förslag på aktiviteter som skall vara kontrollmoment i 2020 års 
internkontroll.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar som 
tillägg att lägga till följande kontrollpunkter:

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

 Finns dokumenterad verksamhetsbeskrivning där fastighetsägare och 
verksamhetsutövare har beskrivit brandskydd mm i lokalerna
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 Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Förslag internkontrollplan 2020
 Forslag internkontroll 2020 (Socialnamnden)

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Förslag internkontrollplan 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra internkontroll under 2020 inom nedanstående 
områden: 
Kontrollera att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna.
Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättats vid 
personuppgiftsbehandlingar.
Företag som underlåter att betala arbetsgivaravgifter eller har skulder hos 
kronofogdemyndigheten upptäcks tidigt genom löpande kontroll av företagen som 
förvaltningen anlitar inom ramen för LOV mm.
Debiteringen är korrekt vid kundfakturering
Faktureras avgifter för olika insatser på ett korrekt, enhetligt och rättssäkert sätt.
Genomförandeplaner finns för samtliga kunder.
Överklagade beslut hanteras skyndsamt
Förvaltningens fordon används på ett sätt så att miljöpåverkan minimeras. 
(ruttoptimering mm.)
Beredskap för media hantering vid oönskade händelser inom verksamheten 
(talespersoner, hantering av budskap, informationsinhämtning mm)

Ärendet i korthet
Socialnämnden fastställer årligen vilka områden som skall granskas vid årets 
internkontroll. Inom socialförvaltningen har som förarbete utarbetats en förteckning 
över tänkbara processer och rutiner som skulle kunna omfattas av internkontrollen. 
Dessa har sedan riskvärderats varefter ett antal valts ut som förslag på aktiviteter som 
skall vara kontrollmoment i 2020 års internkontroll.
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Inledning
Denna rapport innehåller socialförvaltningens förslag på kontrollmoment inför årets internkontroll 
inom förvaltningen. Under rubriken "bruttolista" redovisas samtliga punkter som funnits med då 
prioritering gjorts. Under rubriken förslag till kontrollmoment under året återfinns förslaget till 
kontrollmoment som ska genomföras under året.

Bruttolista

Administration 

Process/rutin Kontrollmoment

Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan

 9 Acceptera risk
Aktuell dokumenthanteringsplan finns

 3 Acceptera risk

Arkivering och 
gallring

Utarbetade rutiner för arkivering och gallring finns

 1 Acceptera risk
Medarbetare har informerats om sekretess och skrivit under förbindelse.

 1 Acceptera risk

Sekretess

Förvaring av sekretessbelagt material sker på ett säkert sätt (otillgänglig för 
obehöriga, brand och stöld)
Senaste kontroll

2017  9 Acceptera risk
Kontrollera att rätten till information (GDPR) efterlevs

 9 Acceptera risk
Kontrollera att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförts för 
personuppgiftsbehandlingar som kan leda till hög risk.

 9 Acceptera risk
Kontrollera att behörighetstilldelning sker korrekt utifrån dokumenterade 
behörighetsgrupper

 6 Acceptera risk
Kontrollera att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna.

 12 Hantera risk
Kontrollera att systemägare och systemförvaltare utsetts.

 6 Acceptera risk

Hantera 
personuppgifter 
enligt GDPR.

Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättats vid 
personuppgiftsbehandlingar.

 9 Hantera risk
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Ekonomi, inköp

Process/rutin Kontrollmoment

En uppdaterad attestförsäkran finns
Senaste kontroll

2014  6 Acceptera risk
Utarbetade rutiner för sakgranskning och attestering finns
Senaste kontroll

2018  4 Acceptera risk
Behörigheterna i ekonomisystemet överensstämmer med aktuell attestförsäkran
Senaste kontroll

2014  3 Acceptera risk
Utarbetade rutiner för arkivering av fakturor finns

 2 Acceptera risk
Rutiner för sakgranskning och attestering följs

 6 Acceptera risk

Fakturahantering

Återsökning av momsersättning sker för vårdfakturor
Senaste kontroll

2018  4 Acceptera risk
När direktupphandling görs, tas minst tre anbud in.

 4 Acceptera risk
Inköp görs inom befintliga ramavtal.
Senaste kontroll

2019  9 Acceptera risk

Upphandling

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

2019  9 Acceptera risk
Rutiner för avtalshantering är uppdaterade och tillämpas.
Senaste kontroll

2018  9 Acceptera risk
En förteckning över samtliga avtal finns
Senaste kontroll

2014  6 Acceptera risk
Alla avtal är tidsbegränsade

 6 Acceptera risk

Avtal

Upphandling sker enligt kommunens rutiner

 6 Acceptera risk
Uppföljning av 
utförare enligt LOV

Företag som underlåter att betala arbetsgivaravgifter eller har skulder hos 
kronofogdemyndigheten upptäcks tidigt genom löpande kontroll av företagen 
som förvaltningen anlitar inom ramen för LOV mm.

 9 Hantera risk
Kundfakturaunderl
ag

Debiteringen är korrekt

 9 Hantera risk
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Process/rutin Kontrollmoment

Debiteringen sker snabbt efter att tjänsten levererats

 6 Acceptera risk
Ersättningar Utbetalda ersättningar är korrekta

Senaste kontroll

2018  9 Acceptera risk
Statsbidragsansökningar görs i alla delar avseende ensamkommande flyktingbarn

 6 Acceptera risk

Återsökning av 
statsbidrag från 
Migrationsverket

Statsbidragsansökningar görs i de delar som ingår i socialnämndens 
ansvarsområde avseende nyanlända.

 6 Acceptera risk
Avstämning av 
balanskonto

Bokföring överensstämmer med redovisad avstämning

 8 Acceptera risk
Ekonomiska 
prognoser inom 
verksamheten.

Prognoser av ekonomiskt utfall vilar på faktiska sakförhållanden och tillförlitliga.
Senaste kontroll

2018  6 Acceptera risk
Kundavgifter Faktureras avgifter för olika insatser på ett korrekt, enhetligt och rättssäkert sätt.

 9 Hantera risk

HR 

Process/rutin Kontrollmoment

De personer som finns på lönelistan är rätt vid utbetalning.
Senaste kontroll

2015  3 Acceptera risk
Chefer med befogenhet att sätta lön följer kommunens övergripande riktlinje för 
löneprocessen

 9 Acceptera risk

Personalkostnader

En årlig sammanställning sjukfrånvaro görs av alla enheter

 6 Acceptera risk
Riskbedömning görs, tillsammans med skyddsombud, innan förändringar i 
verksamheten. Exempel är förändringar som rör organisation, personal, 
arbetsmetoder, arbetstider, lokaler, om- och nybyggnation och maskinell 
utrustning.
Senaste kontroll

2016  6 Acceptera risk
Anmälningar om allvarligatillbud och arbetsskador anmäls till arbetsmiljöverket

 4 Acceptera risk

Arbetsmiljö

En årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs av alla 
enheter

 6 Acceptera risk
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Process/rutin Kontrollmoment

Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan som har sin grund i 
utvecklingssamtalet

 4 Acceptera risk
Tillbud och arbetsskador rapporteras i samband med händelsen
Senaste kontroll

2017  6 Acceptera risk
En årlig sammanställning av personalomsättning upprättas.

 3 Acceptera risk
Analysera resultat av medarbetarenkät

 4 Acceptera risk
Rekryteringar görs utifrån en dokumenterad behovsanalys och kravprofil

 8 Acceptera risk
Alla anställda har fått skriftlig anställningsinformation/anställningsavtal innan 
påbörjad anställning

 2 Acceptera risk

Personalrekryterin
g

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)
Senaste kontroll

2019  9 Acceptera risk
Bisysslor Alla medarbetares bisysslor är kända för chefen

 6 Acceptera risk

IT 

Process/rutin Kontrollmoment

Systemsäkerhetspl
an

Systemsäkerhetsplaner för samtliga socialförvaltningens datasystem är 
uppdaterade och tillämpas.

 6 Acceptera risk
Information på 
nätet

Informationen är aktuell/uppdaterad
Senaste kontroll

2017  6 Acceptera risk
Informationen som finns i datasystemen är tillförlitlig och fullständig, särskilt 
fokus läggs på formulering av uppdrag i individinsatser från myndighetsavd. och 
uppföljning av inträffade avvikelser.

 6 Acceptera risk

Information i 
datasystem

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

2019  9 Acceptera risk
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Kund 

Process/rutin Kontrollmoment

Genomförandeplaner finns för samtliga kunder.
Senaste kontroll

2014  9 Hantera risk
Social journal skrivs för samtliga kunder.

 6 Acceptera risk

Dokumentation

Journalanteckningar innehåller relevant och tillräcklig information

 6 Acceptera risk
Uppföljning av individuella beslut görs enligt rutin från handläggare vid 
myndighetsavdelningen.
Senaste kontroll

2017  9 Acceptera risk
Överklagade beslut hanteras skyndsamt

 9 Hantera risk

Ärendehantering

Skriftliga uppdrag finns för samtliga kunder som får en insats.
Senaste kontroll

2018  9 Acceptera risk
Uppdaterade rutiner för hantering av privata medel i gruppbostäder finns

 9 Acceptera risk
Uppdaterade rutiner för hantering av privata medel i ordinärt boende finns

 9 Acceptera risk

Privata medel

Överenskommelse mellan kund eller dennes legala företrädare och utförare 
gällande privata medel finns

 9 Acceptera risk
Insatser till kund tillgodoses inte eller får bristande kvalitet på grund av oklara 
ansvarsgränser, bristande ansvarstagande eller brister i helhetssyn kring kunden.
Senaste kontroll

2018  9 Acceptera risk

Omvårdnad, vård 
och service

Inkomna synpunkter och klagomål hanteras enligt riktlinje.
Senaste kontroll

2018  9 Acceptera risk

Miljöledning och systematiskt miljöarbete  

Process/rutin Kontrollmoment

Verksamheter följer gällande relevant miljölagstiftning. (Lagefterlevnad)

 6 Acceptera risk

Systematiskt 
arbete med miljö 
och hållbarhet.

Förvaltningen har utarbetat ioch kommunicerat verksamhetens betydande 
miljöaspekter.

 4 Acceptera risk
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Process/rutin Kontrollmoment

Förvaltningen har genomfört en årlig genomgång med ledningen där miljöarbetet 
under året analyserats.

 6 Acceptera risk
Förvaltningen arbetar löpande med att följa upp miljöarbetet med hjälp av 
nyckeltal mm.

 4 Acceptera risk
Förvaltningens fordon används på ett sätt så att miljöpåverkan minimeras. 
(ruttoptimering mm.)

 9 Hantera risk
Miljö tas upp i avdelningarnas/enheternas verksamhetsplanering (vid 
personalmöte) minst 1 ggr/år.
Senaste kontroll

2019  9 Acceptera risk
Miljöombud finns i verksamheterna och rollen/funktionen är överenskommen 
med chef.

 2 Acceptera risk
Verksamheternas följer kommunens rutin för kemikaliehantering.

 6 Acceptera risk
Verksamheterna hanterar avfall och källsorterar i enlighet med kommunens 
avfallsföreskrifter, med fokus på korrekt hantering av farligt avfall, elektronik och 
batterier.

 6 Acceptera risk
Förvaltningen arbetar löpande med att följa upp miljöarbetets effekter med hjälp 
av nyckeltal m.m.

 6 Acceptera risk

Miljöledning

Förvaltningens lednings-/chefsgrupp analyserar miljöarbetet och tar hand om 
slutsatser från intern respektive extern miljörevision, 2 ggr/år (vår och höst).

 6 Acceptera risk

Säkerhet och krisberedskap  

Process/rutin Kontrollmoment

Personalens mobiltelefoner har installerad programvara för att ta emot larm

 8 Acceptera risk

Trygghetslarm

Aktuella rutiner finns och är kända av berörda medarbetare

 4 Acceptera risk
Personlarm Genomförs återkommande uppföljningar/utvärderingar av behov vad gäller 

personlarm i verksamheterna.

 6 Acceptera risk
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Process/rutin Kontrollmoment

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

2019  9 Acceptera risk

Systematiskt 
brandskyddsarbet
e

Är samtliga verksamhetslokaler godkända ur ett brandsäkerhetsperspektiv.

 6 Acceptera risk
Krissituationer Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande

Senaste kontroll

2019  9 Acceptera risk

Verksamhet  

Process/rutin Kontrollmoment

Delegationsordnin
g

Beslut fattas i enlighet med fastställd delegationsordning.
Senaste kontroll

2017  8 Acceptera risk
Kvalitetsledningssystemet är utarbetat enligt SOSFS 2011:9

 4 Acceptera risk
Tillämpning av riktlinjen för synpunkter och klagomål.

 4 Acceptera risk

Ledningssystem 
för systematiskt 
kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9)

Nämndens och kommunens riktlinjer är kända och tillämpas i verksamheten.

 9 Acceptera risk

Kommunikation  

Process/rutin Kontrollmoment

Hantering av 
oönskade 
händelser i 
verksamheten.

Beredskap för mediahantering vid oönskade händelser inom verksamheten 
(talespersoner, hantering av budskap, informationsinhämtning mm)

 9 Hantera risk

Förslag kontrollmoment under året.
Under denna rubrik finns förslag på ämnen som socialnämndens internkontroll under året.

Administration 

Process/rutin Kontrollmoment

Kontrollera att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna.

 12
Hantera risk

Hantera 
personuppgifter 
enligt GDPR.

Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättats vid 
personuppgiftsbehandlingar.

 9
Hantera risk
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Ekonomi, inköp

Process/rutin Kontrollmoment

Uppföljning av 
utförare enligt LOV

Företag som underlåter att betala arbetsgivaravgifter eller har skulder hos 
kronofogdemyndigheten upptäcks tidigt genom löpande kontroll av företagen 
som förvaltningen anlitar inom ramen för LOV mm.

 9
Hantera risk

Kundfakturaunderl
ag

Debiteringen är korrekt

 9
Hantera risk

Kundavgifter Faktureras avgifter för olika insatser på ett korrekt, enhetligt och rättssäkert sätt.

 9
Hantera risk

Kund 

Process/rutin Kontrollmoment

Dokumentation Genomförandeplaner finns för samtliga kunder.

 9
Hantera risk

Ärendehantering Överklagade beslut hanteras skyndsamt

 9
Hantera risk

Miljöledning och systematiskt miljöarbete  

Process/rutin Kontrollmoment

Systematiskt 
arbete med miljö 
och hållbarhet.

Förvaltningens fordon används på ett sätt så att miljöpåverkan minimeras. 
(ruttoptimering mm.)

 9
Hantera risk

Kommunikation  

Process/rutin Kontrollmoment

Hantering av 
oönskade 
händelser i 
verksamheten.

Beredskap för mediahantering vid oönskade händelser inom verksamheten 
(talespersoner, hantering av budskap, informationsinhämtning mm)

 9
Hantera risk
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