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§ 96
Internkontroll halvårsuppföljning 2021 (SN 2021.016)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner rapporten ”Internkontroll: 
Halvårsuppföljning 2021”

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar genomförda internkontroller under årets första halvår
2021.

Yrkanden

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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Anvisning

Används endast för att ta ut uppföljningsrapporten. Byt organisation till den nämnd där du 
arbetar. Skriv inte något i rapporten/rapporteringsläget, utan utför uppföljningen och redigering 
av texter under fliken ”Uppföljning internkontroll”.

Den som är ansvarig för att ta ut rapporten är er controller. För mer information om 
rollbeskrivningar och rapporteringsdatum för olika roller se fliken "Min sida".

Information till controllen

Bifoga eventuella bilagor till rapporten (här i rapporteringsläget).

 När du laddar upp en bilaga i Stratsys får den namnet "Bilaga 1: Namn". Döp om 
rubriken i dokumentet till samma namn, "Bilaga 1: Namn".

 Lägg in hänvisande text till eventuella bilagor i rapporten (här i rapporteringsläget) 
enligt följande standard "Bilaga 1: Namn". Exempel "För mer information om 
granskningen se Bilaga 1: Kontospecifikation." (Använd versaler enligt exemplet.) 

 Bilagorna följer med i innehållsförteckningen men inte i själva Word-exporten, vilket gör 
att ni måste skicka med bilagorna som separata filer.

Vid export till Word, ta bort anvisningar och välj att ta med innehållsförteckning. Bilagorna 
följer inte med i Word-exporten, utan de får ni bifoga som separata filer.
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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: Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Nämndens och kommunens riktlinjer är kända och tillämpas i 
verksamheten.

Granskningens genomförande

Granskning sker dels genom befintligt tillvägagångssätt, dels genom vidareutveckling av befintliga 
metoder och processer.

Granskningens utfall

Uppföljning kring kännedom och implementering av antagna riktlinjer sker bl.a. vartannat år 
genom avtals- och uppdragsuppföljningar. En kommande förbättringsaktivitet avseende 
systematisk kvalitetsarbete rör vidareutvecklingen av processtyrningen inom förvaltningen. 
Förvaltningen avser att förstärka processtyrningen genom att förtydliga processägaransvaret, där 
det bl.a. kommer att ligga ett ansvar att årligen se över aktuell process, riktlinjer och rutiner kopplat 
till denna samt uppföljning av att riktlinjer är kända och tillämpas i verksamheten, t.ex. genom 
enkätuppföljningar eller stickprov.

 

Kontinuitet/ årsplanering sker på ett sådant sätt att denna är effektiv 
och genomsyrar förvaltningen som helhet och att överblickbarhet 
skapas.

Granskningens genomförande

Utarbetande avhandlingsplan vad gäller förtydligande av ansvar avseende de olika händelserna i 
årshjulet samt förankring av verktyget och arbetssätt m.m. hos cheferna inom förvaltningen.

Granskningens utfall

Kommer att redovisas i helårsrapport.

 

Utarbetade egenkontroller genomförs av samtliga berörda 
verksamheter.

Granskningens genomförande

Granskningen genomförs genom att följa upp 2021 års löpande egenkontroll (klar i november)

Granskningens utfall

Socialförvaltningen har inom ramen för sitt kvalitetsledningssystem olika typer av egenkontroller 
inom verksamheten. I denna uppföljning har vi valt att fokusera på "löpande egenkontroll" som 
genomförs årligen. Denna består av ett antal frågeställningar som chef på varje enhet ska besvara 
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under året. Kopplat till frågeställningarna finns i vissa fall stödjande dokument såsom gällande 
rutin, informationsmaterial eller liknande. Frågeställningarna är selekterade så att vissa frågor 
endast är tillgängliga för enheter som berörs av frågeställning medan andra ska besvaras av samtliga 
enheter. Egenkontrollen besvaras även av myndighetsavdelningen. Utfallet kommer att redovisas i 
helårsrapport.

 

Process/rutin: Avtal 

En förteckning över samtliga avtal finns

Granskningens genomförande

Säkerställande att samtliga avtal som ingåtts återfinns i avtalskatalogen.

Granskningens utfall

Aktivitetens målsättning innebär att avtal som ingåtts ska läggas in i avtalskatalogen samt att 
avtalskatalogen blir det verktyg som används av de funktioner som berörs. Arbetet har påbörjats, 
men ännu inte slutförts. En anledning till detta är att avtalskatalogens struktur var bristfällig då 
många av socialförvaltningens avtal innehåller flera olika delområden för en och samma leverantör. 
Ett arbete har därför påbörjats för att strukturera upp avtalskatalogen, att lägga upp de olika 
områdena synligt i katalogen så att en och samma leverantör kan kopplas till olika områden för att 
på så sätt göra den mer användarvänlig. Prognosen är att arbetet kommer att slutföras under 2021.

Process/rutin: Uppföljning av utförare enligt LOV 

Uppföljning sker på sådant sätt att det finns goda förutsättningar för 
tidig upptäckt av brister i genomförande hos utförare

Granskningens genomförande

Uppföljning kommer att ske genom vidareutveckling av befintligt tillvägagångssätt.

Granskningens utfall

Uppföljning görs dels löpande genom individuppföljning, dels genom systematiska 
verksamhetsuppföljningar.

Under kvartal 4 2021 kommer staben att vidareutveckla metod och arbetssätt vad gäller avtals- och 
uppdragsuppföljningar. Målsättningen med detta förbättringsarbete är bl.a. ytterligare förbättra 
förutsättningarna för tidig upptäckt av brister och att uppföljningen är resurseffektiv utan att göra 
avkall på kvaliteten.
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Process/rutin: Introduktion

När chefer och medarbetare introduceras sker detta utifrån en 
systematik som innefattar såväl lokala introduktionsområden som 
förvaltningsgemensamma  och kommungemensamma. Det ska 
dessutom finnas spårbarhet i varje genomförd introduktion.

Granskningens genomförande

Enkätundersökning bland cheferna inom förvaltningen.

Granskningens utfall

Sedan våren 2021 använder Vallentuna kommun en digital onboardingprocess, dvs. en 
kommungemensam introduktion. Onboardingsprocessen består dels av en preboarding som sker 
innan kandidaten har påbörjat sin anställning samt onboarding som sker under anställningens 
gång. Arbetet med skräddarsydd introduktion på förvaltningsnivå har påbörjats och finns i 
dagsläget för de medarbetare som påbörjar anställning inom Utföraravdelningen. Det finns även av 
HR-avdelningen framtagen checklista för introduktion av nyanställda, i vilken det ska 
dokumenteras att samtliga delar av den kommungemensamma introduktionen genomförts. Denna 
checklista kan med fördel vidareutvecklas och anpassas efter Socialförvaltningens olika 
verksamheter. Granskningen av detta kontrollmoment kommer att ske genom enkäter med chefer 
för att undersöka i vilken utsträckning dessa använder den kommungemensamma onboardningen, 
framtagna checklistor m.m. och huruvida det finns spårbarhet i varje genomförd introduktion. 
Utfallet av granskningen kommer att redovisas i helårsrapport.

Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR.

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

Granskningens utfall

Socialförvaltningen behandlar personuppgifter som kan "leda till hög risk för de registrerade" och 
då behöver vi göra s.k. konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Detta skulle t.ex. handla om 
att en person lämnar en orosanmälan till kommunens kontaktcenter. Kontaktcenter registrerar den 
inkomna orosanmälan i systemet Artvise, och skickar sedan informationen vidare till 
mottagningssekreterare på socialförvaltningen. Detta är ett exempel på när man måste ha 
genomfört en risk- och konsekvensanalys avseende dataskydd.(DPIA). I dagsläget saknas 
riskbedömningar i följande system:

- Ester

- Vidicue

- E-tjänstplattformen för ekonomiskt bistånd

- Trygghetskamera

- Artvise (ev. bör denna genomföras av KLK i egenskap av systemägare)

- Treserva

- TES

- Nyckelfria lås

Inventeringen av berörda system pågår fortsatt och därefter ska riskbedömningar genomföras för 
respektive system. Arbetet förväntas pågå även under 2022.
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Process/rutin: Krissituationer 

Material såsom skyddsutrustning, mm och annan materiel som kan bli 
aktuellt vid krissituation, extrem väder finns tillgängligt i rimlig 
omfattning.

Granskningens genomförande

Genomgång av befintligt beredskapslager med anledning av pandemin samt utarbetande av 
kontinuitetsplaner vid yttre påfrestningar.

Granskningens utfall

Vad gäller skyddsutrustning med anledning av pandemin har Socialförvaltningen sedan förra året 
ett beredskapslager med skyddsutrustning. Lagret inventeras kvartalsvis då produkterna har ett 
bäst föredatum och behöver förbrukas och nya köpas in. Detta innebär att Socialförvaltningen 
undviker att skyddsutrustning inte behöver slängas utan användas kontinuerligt i verksamheterna.

Vad gäller andra krissituationer, såsom t.ex. extremväder, så kommer Socialförvaltningen att 
utarbeta kontinuitetsplaner som syftar till att säkerställa god omsorg trots yttre påfrestningar. I 
detta arbete ingår också att planer vid ev. evakuering från särskilda boenden, gruppbostäder m.m. 
Utifrån dessa kontinuitetsplaner kommer behov av material att inventeras och planeras för så att vi 
säkerställer att detta finns tillgängligt i rimlig omfattning. Arbetet kommer att genomföras under 
hösten 2021 och kommer att redovisas i helårsrapport.

 


	41f6b013-1816-4f55-afef-751633d3bb98.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	12127fcd-8e54-4bc7-8290-3b5a65a60e04.docx
	8cbb492c-44a0-4d1c-82fb-d5551093cbc6.pdf
	624db670-fcac-4ded-bc93-48506e2c5957.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	cc040594-19b2-423f-ac24-24c24a40577a.docx
	Tjänsteskrivelse
	Internkontroll halvårsuppföljning 2021
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Expedieras till:


	721f3d60-30ff-433b-96c4-dac02862ba5d.docx
	Uppföljning internkontroll
	Process/rutin: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
	Nämndens och kommunens riktlinjer är kända och tillämpas i verksamheten.
	Kontinuitet/ årsplanering sker på ett sådant sätt att denna är effektiv och genomsyrar förvaltningen som helhet och att överblickbarhet skapas.
	Utarbetade egenkontroller genomförs av samtliga berörda verksamheter.

	Process/rutin: Avtal
	En förteckning över samtliga avtal finns

	Process/rutin: Uppföljning av utförare enligt LOV
	Uppföljning sker på sådant sätt att det finns goda förutsättningar för tidig upptäckt av brister i genomförande hos utförare

	Process/rutin: Introduktion
	När chefer och medarbetare introduceras sker detta utifrån en systematik som innefattar såväl lokala introduktionsområden som förvaltningsgemensamma  och kommungemensamma. Det ska dessutom finnas spårbarhet i varje genomförd introduktion.

	Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR.
	Kontrollera att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförts för personuppgiftsbehandlingar som kan leda till hög risk.

	Process/rutin: Krissituationer
	Material såsom skyddsutrustning, mm och annan materiel som kan bli aktuellt vid krissituation, extrem väder finns tillgängligt i rimlig omfattning.




