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§ 80
Halvårsrapport internkontroll 2020 (SN 2020.022)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner rapporten ”Internkontroll 
Halvårsuppföljning 2020-09-17”.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar genomförda internkontroller under årets första halvår 2020.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
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.
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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: Hantera personuppgifter enligt GDPR.

Kontrollera att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos 
medarbetarna.

Granskningens genomförande

Frågeställning kommer att ingå i egenkontroll som varje chef ska besvara, samt avtalsuppföljning 
som genomförs under hösten.

Granskningens utfall

Kommer att redovisas i helårsrapport.

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

Granskningens genomförande

En självskattningen kring hur väl vi anpassat oss till GDPR ägde rum vid årsskiftet 2019-2020. Vid 
denna kom flera förslag på hur vi kan förbättra vårt arbete med dataskyddsfrågor. Att kontrollera 
att PUB-avtal upprättas samt att gå igenom dessa avtal har varit en av punkterna till hur arbetet kan 
förbättras. Större vikt har dock lagts på att ge repetitionsgenomgångar för personal inom 
socialförvaltningens verksamheter, kring bland annat information om personuppgiftsincidenter, 
registerutdrag samt säker e-post. Stor vikt har också lagts på att fortsätta att inventera och 
dokumentera de register som ska finnas i det "Register över behandling" som förvaltningen är 
skyldig att upprätta i enlighet med GDPR.

Granskningens utfall

När det kommer till att kontrollera att PUB-avtal upprättas så har förvaltningens 
dataskyddssamordnare varit i kontakt med flera anställda som varit osäkra på om PUB-avtal ska 
upprättas eller inte. Det finns alltså en osäkerhet kring när ett personuppgiftsbiträdesavtal ska 
upprättas och när detta inte är nödvändigt.

Vårt fokus kring arbetet med PUB-avtal som kommer fortsätta under hösten där vi avser att:

 fortsätta kontrollera att vi har PUB-avtal där det ska finnas ett.
 kontrollera alla befintliga PUB-avtal och för att bl.a. säkerställa att vi inte har så kallade 

"amerikanska underbiträden" (då Privacy Sheild ogiltigförklarades av EU-domstolen i 
somras, vilket innebär att det avtal som upprättats mellan USA och EU inte längre anses ge 
tillräckligt skydd för personuppgifter när de förs över till USA.

Ytterligare återkoppling kring denna frågeställning kommer att ske i helårsrapporten.
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Process/rutin: 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.

Granskningens genomförande

Uppföljning av befintligt tillvägagångsätt.

Granskningens utfall

Kommer att redovisas i helårsrapport.

Process/rutin: Kundfakturaunderlag 

Debiteringen är korrekt 

Granskningens genomförande

Granskningen kommer att genomföras i form av genomgång av samtliga korrigerade fakturor under 
en vald period i syfte att hitta förklaringar och trender till varför det skickas felaktiga fakturor.

Granskningens utfall

Kommer att redovisas i helårsrapport.

Process/rutin: Kundavgifter

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

Granskningens genomförande

Granskningen kommer att genomföras i form av stickprov på ett antal kunder med olika typer av 
insatser för att få en bild av hur väl fakturering av kundavgifter fungerar.

Granskningens utfall

Kommer att redovisas i helårsrapport.

Process/rutin: Dokumentation

Genomförandeplaner finns för samtliga kunder. 

Granskningens genomförande

Granskning genomförs genom att uttag görs i verksamhetssystemet Treserva där det är möjligt att få 
en bild av detta förhållande. Uttaget begränsas vid detta tillfälle till särskilt boende äldre under 
perioden 2020-01-01 - 2020-09-01.
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Granskningens utfall

Genomförandeplanen är ett centralt dokument för varje kund inom verksamheten. Hur en insats 
ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan 
innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Genomförandeplanen bör användas som 
utgångspunkt för de kontinuerliga journalanteckningar som förs hos utföraren.

En uppföljning av arbete med genomförandeplaner genomfördes medhjälp av rapportuttag från 
verksamhetssystemet Treserva. Tre parametrar undersöktes för perioden 2020-01-01 - 2020-09-01.

1. Antal personer som är placerade på respektive avdelning vilka saknar en aktuell 
genomförandeplan.

2. Antal personer som fått en genomförandeplan uppdaterad under perioden.
3. Antal personer som flyttat in på avdelningen under året. 

 

 

Resultatet av genomlysningen visar i korthet:

 Att det finns ett antal kunder som saknar genomförandeplan på många avdelningar.
 Att i många av fallen där genomförandeplan saknas är det kopplat till nya inflyttningar på 

enheterna.
 Att det förmodligen pandemin har stor inverkan på detta då en genomförandeplan som 

regel upprättas med delaktighet från närstående etc.
 Att det är stora skillnader mellan avdelningarna vad gäller uppdatering av 

genomförandeplaner.

Det finns anledning att följa denna utveckling löpande för att få en bild av hur detta ser ut under 
mer normaliserade förhållanden. Det finns förmodligen stora skillnader mellan olika avdelningar 
vad gäller upprättande och uppdatering av genomförandeplaner. En årlig kontroll av statusen på 
detta område bör införas i den lokala egenkontrollen.
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Process/rutin: Ärendehantering

Överklagade beslut hanteras skyndsamt 

Granskningens genomförande

Kontroll av ledtider för överklaganden som hanterats under 2020.

Granskningens utfall

Kommer att redovisas i helårsrapport.

Process/rutin: Systematiskt arbete med miljö och hållbarhet.  

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

Granskningens genomförande

Granskningen genomfördes genom analys av information i den digitala körjournal som registrerar 
samtliga transporten med förvaltningens fordon. särskilt fokus har lagts på förändringar 2020 -
2019.

Granskningens utfall

Vid genomlysning av hur utvecklingen av transporterna ser ut har underlag från digital körjournal 
nyttjats. I denna har förvaltningen följt utvecklingen av transporterna under ett flertal år.

Diagrammet ovan visar fördelningen av den totala körsträckan mellan förvaltningens olika 
verksamheter i augusti 2019. Här framgår att den största volymen av transporter finns inom 
hemtjänsten.

 



Socialnämnden, Internkontroll:halvårsuppföljning 7(11)

Under 2020 har hemtjänsten ökat sin andel ytterligare. Detta har skett genom att övriga 
verksamheter minskat sina körsträckor medan hemtjänsten ökat sina.

 

Under augusti 2019 såg den fordonsflotta som hemtjänsten nyttjar ut som diagrammet ovan 
visar. Vid detta tillfälle hade verksamheten två SUV:ar med högre utsläpp.
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Under augusti 2020 var bilden denna. Verksamheten har nu fyra SUV: ar men dessa är något renare 
än de tidigare, men dessa bilar nyttjas mer än de tidigare.

Den totala körsträckan för hemtjänsten har under 2020 ökat i princip varje månad.

Några tänkbara skäl till att hemtjänstens transporter  ökar:
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 Antal körningar relaterat till trygghetslarm ökar, och då dessa körningar ej kan planeras in i 
någon rutt skapar detta långa körsträckor för personal som bland annat behöver hämta 
nycklar vid hemtjänstens huvudenhet.

 Antal besök hos kunder vid flera tillfällen ökar. (Om insatser delas i flera fragment ökar 
resorna).

 Ett ökande antal kunder på landsbygden som har ett stort omvårdnadsbehov som kräver 
många besök.

Antalet personer med trygghetslarm har ökat med cirka fem procent, men frekvensen då 
personerna använder sina larm kan dessutom ha förändrats vilket skapar fler körningar.
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Diagrammet visar utveckling beviljade timmar hemtjänst egen regi. Under 2020 ser vi en ökande 
trend som genererar ökade transporter.

Vad är skälen till att fler SUV: ar införskaffats:

 Säkerställa att kunder på landsbygden verkligen kan få insatser vid olika typer av 
extremväder. Detta gäller även utryckningar vid trygghetslarm. Erfarenheterna efter Alfrida 
visade att detta var en begränsande faktor.

 Säkerställa/ förbättra arbetsmiljö/ säkerhet för medarbetare genom att de får bilar med 
bättre framkomlighet och extra ljusramper mm.

Sammanfattningsvis

Transporter inom hemtjänsten har stor inverkan på miljön. På detta område blir det en tydlig 
intressekonflikt där kunders behov av trygghet/ personkontinuitet, medarbetares säkerhet mm 
ställs mot förändring av miljöeffekter. Vidare sker löpande förändringar i behoven hos kunder och 
detta ger i sin tur ökande behov av resor för att ge insatser. Dessutom är kundernas nöjdhet med 
insatserna en parameter som påverkar planeringen. Att göra en strikt planering utifrån ett 
ekonomiskt/ och därmed miljömässigt perspektiv skulle förmodligen leda till minskad kundnöjdhet 
och sämre personkontinuitet. Det är en mycket komplex problematik som dagligen hanteras av 
chefer och planerare inom hemtjänsten, som arbetar med dessa frågeställningar på ett mycket 
seriöst sätt.

En stor del av förändringarna kan härröras till skeenden som är möjliga att identifiera i olika typer 
av system men det finns andra faktorer som är svårare att påvisa.

Trots att ett mycket seriöst arbete pågår för att göra avvägningar mellan olika parametrar kan det 
finnas skäl att ytterligare fokusera på hur miljöeffekterna på detta område skulle kunna minskas.

Exempel på aktiviteter som framledes kan leda till förbättringar på detta område kan vara:

 Att fler kunder väljer insatsen trygghetskamera.
 Införandet av digitala lås.
 På sikt hitta lösningar där fordon som förbättrar framkomlighet/ säkerhet inte 

nödvändigtvis bidrar till ökade utsläpp.
 Utreda utvecklingen mot beslut med kortare insatstider i kombination med fler 

insatstillfällen, vilket fragmentiserar verksamheten och skapar fler resetillfällen.
 Utröna om biståndsbedömning med så kallade "korgbeslut" kan vara ett led i arbetet med 

att minska transporterna. Arbetssättet skapar sannolikt bättre förutsättningar för 
ruttoptimering.



Socialnämnden, Internkontroll:halvårsuppföljning 11(11)

 

Process/rutin: Hantering av oönskade händelser i 
verksamheten.

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

Granskningens genomförande

Genomlysning av kunskap kring denna typ av frågeställningar med ett urval av nyckelpersoner.

Granskningens utfall

Kommer att redovisas i helårsrapport.
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