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Godkännande av svar på granskningsrapport gällande intern kontroll

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att avge svar på genomförd revision av 
intern kontroll enligt tjänsteskrivelsen i ärendet och att detta överlämnas till revisonen.

Beslutsunderlag
Missivbrev; Genomförd granskning av intern kontroll (Hid: SN 2017.3856)
Granskningsrapport; Granskning av intern kontroll (Hid: SN 2017.3857)
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-18, av förvaltningschef Dan Kjellsson.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av arbetet kring internkontroll och om detta är ändamålsenligt. 
Den sammanfattade bedömningen är att arbetet med internkontroll behöver utvecklas. Brister finns vad 
gäller dokumentation av genomförda kontroller samt uppföljning av arbetet. Bedömningen grundas på 
att det till stora delar saknas dokumentation kring genomförda kontroller, och till vissa delar är inte 
kontroller genomförda enligt plan. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen upprättar dokumenterade 
risk- och väsentlighetsanalyser, men det finns utrymme för förbättringar. 

Ärendebeskrivning
Revisionen har lämnat ett antal rekommendationer till Socialnämnden att svara på senast den 2018-03-31.

Revisionen rekommenderar Socialnämnden att:

 Tillse att det genomförs en utökad risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande av en s.k. 
bruttolista.

Förvaltningsledningen för Social Omsorg har påbörjat arbetet med en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys samt 
framtagande av en bruttolista som beräknas vara klar under våren 2018. 

 Stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker enligt fastställd 
internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda kontroller sker. 

SN 2017/278
2018.423

2018-02-13



Socialnämnden får återrapporter kontinuerligt, dock behöver dialogen om internkontrollarbetet utökas. I syfte att 
skapa en större delaktighet och förståelse på vilka sätt internkontroll utgör ett viktigt styrinstrument. 
Återrapporter sker i samband med tertialuppföljningar och vid årsbokslutet.
 

 Se över utbildningsbehovet bland tjänstepersoner och förtroendevalda.

Socialnämnden kommer inventera och analysera behovet av utbildningsinsatser för förvaltningens tjänstepersoner 
under våren 2018. Utbildning för nämndsledamöter sker inför ny mandatperiod.

Checklista
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☐ ☒ Förhandling

Berör ärendet äldre? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Pensionärsrådet

Berör ärendet personer med
funktionsnedsättning? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Tillgänglighetsrådet 

Berör ärendet barn och unga? ☐ ☒  Om Nej, motivera Barnchecklistan
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