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Socialförvaltningen 

 

 

 

Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsen 

 

 

Slutrapport gällande internkontroll 2013 
 

Enligt kommunens reglemente för internkontroll skall alla nämnder till 

Kommunstyrelsen rapportera resultatet av föregående års internkontroll. 

 

Socialnämnden antog inför år 2014 internkontrollplan i syfte att genomlysa 

processer inom följande områden: 

 

Bilaga Namn Beslut i nämnd 

1 Internkontrollplan för socialförvaltningen 2014 § 16/2014 

2 Delaktighet/Samverkan § 115/2014 

3 Placeringsprocessen vuxen socialpsykiatri § 190/2014 

4 Placeringsprocessen barn och ungdom § 190/2014 

5 Delegationsordning § 190/2014 

6a, 6b Värdighetsgarantier Särskilt boende § 219/2014 

7 Genomförandeplaner SoL V o O § 219/2014 

8 Avtalstrohet placeringar IFO § 219/2014 

9 Övriga utbetalningar via Aditro § 219/2014 

10 Insatsmätningar Gruppbostad LSS § 220/2014 
 

 

 

Resultat och åtgärder redovisas per område enligt bilagor 1 – 10 samt bifogade beslut. 

 

 

 

 

Margaretha Borgström 

Administrativ chef 

Socialförvaltningen 
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Socialnämnden 

 

UTDRAG 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  
2014-01-29  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Delges 
Margaretha Borgström 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16  Dnr 2014SN024 Dpl 701 
 
Internkontrollplan 2014 

 
Förslag på internkontrollplan för 2014 redovisas.  
 
Arbetsutskottets förslag 14-01-15 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollplan för 2014.  
_____ 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden fastställer internkontrollplan för 2014.  
_____ 
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INTERNKONTROLLPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 

 
Process (rutin/system) 

 

Kontrollsystem Kontroll 

ansvar 

Frekvens Metod Rapportering till Väsentlighet Riskfaktor Risk 

Placeringssprocessen 

barn och ungdom 

 

 

 

 

Att särskild social-

sekreterare är utsedd, att 

uppföljning gjorts inom 

sex mån, att socialsekr 

träffat barnet 

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 3 

Mycket allvarlig  

 

 

 

 

2 

Sannolik 

5 

Placeringsprocessen 

vuxen socialpsykiatri 

Att genomförandeplan 

upprättats i ärendet vid 

placering 

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 3 

Mycket allvarlig 

2 

Sannolik 

5 

 

Genomförandeplaner 

SoL V o O 

Att gällande riktlinjer 

och rutiner följs 

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 3 

Mycket allvarlig 

2 

Sannolik 

5 

Delegationsordning Att gällande 

beslutsprocess följs 

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 2 

Allvarlig 

2 

Sannolik 

4 

Avtalstrohet  

placeringar IFO 

Att undantagsmotivering 

eller avrop mot ramavtal 

görs  

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 2 

Allvarlig 

2 

Sannolik 

4 

Värdighetsgarantier 

Särskilt boende 

Att gällande riktlinjer 

och rutiner följs  

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 2 

Allvarlig 

2 

Sannolik 

4 

Insatsmätningar  

Gruppbostad  LSS 

Att gällande riktlinjer 

och rutiner följs 

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 2 

Allvarlig 

2 

Sannolik 

4 

Delaktighet/Samverkan APT/Samverkansproto-

koll 

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 3 

Mycket allvarlig 

1 

Mindre sannolik 

4 

Övriga utbetalningar 

via Aditro 

Att underlag finns och 

utbetalning sker till rätt 

mottagare 

Stab 1 gång/år Stickprov Förvaltningschef 3 

Mycket allvarlig 

1 

Mindre sannolik 

4 
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Socialnämnden 

 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  
2014-06-18  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Delges 
Margaretha Borgström 
Kenneth Lindholm 
Geli Lytter 

 
 
 
 
 
§ 115  Dnr 2013SN019 Dpl 700 
  Dnr 2014SN024 Dpl 701 
 
Internkontroll – uppföljning av internkontroller 2013 

 
Socialnämnden beslutade vid redovisningen av internkontrollen för delaktig-
het/samverkan, avvikelser och SoL handläggning barn att en ny kontroll skulle 
redovisas i juni 2014. 
 
Arbetsutskottets förslag 14-06-04 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollerna för delaktighet/samverkan, avvi-
kelser och SoL handläggning barn. 
 
Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att förtydliga ansvaret för sam-
verkan i olika delar av organisationen samtidigt som eventuella förändringar i 
samverkansavtalet beaktas, med anledning av resultatet för internkontrollen av 
delaktighet/samverkan. 
 
Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att återrapporta SoL handläggning 
barn utifrån åtgärdsplanen som bifogas internkontrollen. 
_____ 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollerna för delaktighet/samverkan, 
avvikelser och SoL handläggning barn. 
 
Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att förtydliga ansvaret för 
samverkan i olika delar av organisationen samtidigt som eventuella föränd-
ringar i samverkansavtalet beaktas, med anledning av resultatet för intern-
kontrollen av delaktighet/samverkan. 
 
Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att återrapporta SoL hand-
läggning barn utifrån åtgärdsplanen som bifogas internkontrollen. 
_____ 
 
  

Bilaga 3, KS § 52/2015 
Sidan 26 av 43



 

 

 
Datum Dnr Sid 

2014-05-27 2013SN019 1 (2) 
Socialförvaltningen 
Rebecka Modin 
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Internkontroll: delaktighet och samverkan 
 

En del av internkontrollen 2013 var delaktighet/samverkan. Vid mätningen 

2013 var resultatet ej tillfredsställande vad gäller samverkan, vilket gjorde att 

socialnämnden beslutade om en uppföljning till i juni i år.  

 

Lokalt samverkansavtal för Östhammars kommun anger organisation kring 

arbetsplatsträffar (APT) samt samverkansgrupper på olika nivåer inom 

verksamheterna. Socialförvaltningens samverkansorganisation anger att APT 

ska hållas inom varje arbetsenhet. Inom vård- och omsorg ska samverkansgrupp 

hållas på samma nivå. Inom individ- och familjeomsorgen hålls 

samverkansgrupp på verksamhetsområdesnivå. 

 

Utifrån det lokala samverkansavtalet har följande kontrollpunkter valts: rätt 

antal APT med minnesanteckningar, rätt antal protokollförda 

samverkansgrupper. 

 

Ett stickprov har tagits baserat på: 

1. Enheter som har både APT och samverkan  

2. Lottdragning ur fyra grupper: hemtjänst, LSS-boenden, särskilda boenden 

(för äldre) och övriga enheter. 

3. De enheter som ingår i stickprovet blev: hemtjänst Öregrund, LSS-

gruppbostad i Österbybruk Dannemoravägen, särskilt boende i Gimo 

Lärkbacken samt hemsjukvård. 

 

APT 

Enligt lokalt samverkansavtal ska APT anordnas minst en gång per månad med 

undantag för semesterperioden, ha stående dagordning och dokumenteras i 

form av minnesanteckningar. 

 

Kontrollen visar att sju av de 24 minnesanteckningar från APT som begärts in 

saknas. Felkällor har anmälts: APT har ersatts av planeringsdag eller liknande, 

byte av chef har gjort att man inte vet var minnesanteckningarna finns. 

 

Samverkansgrupp 

Enligt lokalt samverkansavtal ska samverkansgrupp hållas minst sex gånger per 

år och dokumenteras i form av protokoll. APT och samverkansgrupp kan vara 

vid samma tillfälle men det ska då tydligt framgå av dokumentationen när det är 

APT och när det är samverkansgrupp. 
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Kontrollen visar på olika resultat för de fyra enheterna som kontrollerats: 

 En enhet har haft samverkansgrupp i enlighet med samverkansavtalet. 

 En enhet har med rubriken ”Samverkan” men utan dokumentation av 

samverkan under, vilket kan indikera att ingen fråga tagits upp till 

samverkan. 

 En enhet har haft problem att hitta samverkansprotokoll efter byte av chef. 

 En enhet har redovisat vilka datum samverkan skulle ske under året men har 

inte skickat samverkansprotokoll. 

 

Sammanfattning 

De utförda stickproverna visar att APT:ar genomförs med smärre avvikelser 

från det lokala samverkansavtalet. Protokollförd samverkansgrupp genomförs 

inte i så stor utsträckning som det lokala samverkansavtalet anger.  

 

Östhammar 2014-05-27 

Rebecka Modin 

Utredare, stab 
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Socialnämnden 

 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2014-11-19 15 (28) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Delges 
Margaretha Borgström 

 
 
 
 
 
 
 
§ 190  Dnr 2014SN024 Dpl 701 
 
Internkontroll 2014 

 
Redovisas internkontroll av: 

− Placeringsprocessen vuxen socialpsykiatri, Individ och familjeomsorg 

− Placeringsprocessen barn och ungdom, Individ och familjeomsorg 

− Delegationsordning 
 
Arbetsutskottets förslag 14-11-05 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollerna av  

− Placeringsprocessen vuxen socialpsykiatri, Individ och familjeomsorg 

− Placeringsprocessen barn och ungdom, Individ och familjeomsorg 

− Delegationsordning inklusive åtgärdsförslag. 
_____ 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollerna av  
− Placeringsprocessen vuxen socialpsykiatri, Individ och familjeomsorg 
− Placeringsprocessen barn och ungdom, Individ och familjeomsorg 
− Delegationsordning inklusive åtgärdsförslag. 
_____ 
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Internkontroll 2014 

Socialförvaltningen 

 

 

 

Placeringsprocessen vuxen socialpsykiatri, Individ och familjeomsorg 

Internkontrollplanen för 2014 anger kontrollsystemet: att genomförandeplan upprättats i 

ärendet vid placering. Kontrollen skall ske 1 gång/år genom stickprov. 

 

I Socialstyrelsens allmänna råd anges: ”Hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras bör 

dokumenteras i en genomförandeplan, såvida det inte framgår av någon annan plan eller är 

uppenbart obehövligt.” 

 

Under perioden 2014-01-01 till 2014-09-15 har fem placeringar varit aktuella inom den 

aktuella gruppen varav alla är pågående. Kontroll har skett i samtliga ärenden.  

 

Upprättad genomförandeplan 

När en insats är beviljad ska en genomförandeplan upprättas. Vid kontroll kan konstateras att 

en genomförandeplan är upprättad i samtliga fall inom aktuell tidsperiod. 

 

Det utförda stickprovet visar att när det gäller kontrollpunkten att upprätta en 

genomförandeplan följer handläggningen socialstyrelsens allmänna råd och därmed antagna 

riktlinjer. 

 

 

 

 

 

Östhammar 2014-10-01 

Eva A Lindholm 

Verksamhetscontroller    
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Internkontroll 2014 

Socialförvaltningen 

 

 

 

Placeringsprocessen barn och ungdom, Individ och familjeomsorg 

Internkontrollplanen för 2014 anger kontrollsystemet: att särskild socialsekreterare är utsedd, 

att uppföljning gjorts inom sex månader, att socialsekreterare träffat barnet. Kontrollen skall 

ske 1 gång/år genom stickprov. 

 

Ovanstående kontrollsystem regleras till stor del i Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens 

författningssamling och Socialstyrelsens allmänna råd.  

 

Stickprov har skett i 10 av 45 pågående placeringar under augusti 2014. 

  

Särskilt utsedd socialsekreterare  

När vård ges i ett familjehem eller hem för vård eller boende så ska det finnas en av 

socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller 

den unge. Socialförvaltningens rutin är att två handläggare skall utses i placeringsärenden. 

 

I kontrollerade ärenden kan konstateras att två handläggande socialsekreterare till 

övervägande del är utsedda. 

 

Uppföljning inom sex månader 

När ett barn vårdas i ett annat hem än det egna ska socialnämnden minst en gång var sjätte 

månad överväga om vården fortfarande behövs. 

 

Kontrollen i stickproven visar att det till övervägande del sker. Samtliga överväganden är 

gjorda inom 6,5 mån. 

 

Socialsekreterare träffar barnet 

Socialsekreterare ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är 

lämpligt. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör det ske minst fyra gånger per år. 

 

Internkontrollen visar att socialsekreterare i samtliga fall träffat barnet inför varje 

övervägande och att handläggningen till övervägande del följer Socialstyrelsens allmänna råd. 

 

Sammanfattning 

De utförda stickproverna visar att handläggningen i placeringsprocessen för barn och ungdom 

vad gäller särskilt utsedd socialsekreterare, uppföljning inom sex månader och att 

socialsekreterare träffar barnet till övervägande del följer gällande lagar, allmänna råd och 

socialförvaltningens rutiner. 

 

 

Östhammar 2014-09-25 

Eva A Lindholm 

Verksamhetscontroller  
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Datum Dnr Sid 

2014-10-22 2014SN024 1 (2) 
Socialförvaltningen 

Rebecka Modin 
 

 

 

AU/SN 

 

Internkontroll: delegationsordning 
Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske av att gällande beslutsprocess 

följs och att detta ska ske genom ett stickprov. 

 

Metod 

En arbetsvecka (måndag – fredag) har valts slumpmässigt. Alla beslut tagna 

under den veckan har kontrollerats genom att delegationslistorna (samma sort 

som lämnas till nämnd) jämförts mot delegationsordningen såsom den löd 

under vald period. Veckan var 5 – 9 maj. 

 

De beslut som enligt listan fattats av fel delegat har kontrollerats mot det 

undertecknade beslutet i akt. Detta för att utesluta felkällan att handläggare valt 

fel namn i den rullist där beslutsfattare anges i verksamhetssystemet. Om fel 

namn valts i rullist men rätt delegat har undertecknat beslutet betraktas det som 

ett administrativt fel, inte ett fel enligt delegationsordningen.  

 

Resultat 

Beslut fattade av individ- och familjeomsorgen i stickprovet: 138. 

Två beslut huruvida omprövning ska ske enligt FL 27 § har fattats av 

socialsekreterare istället för av sektionschef.  

Ett beslut att särskilt kvalificerad kontaktperson förlängs har fattats av 

socialsekreterare istället för av sektionschef.  

En utredning på BoU har avslutats utan åtgärd av socialsekreterare istället för 

av sektionschef. Detta ärende har sedan tidigare utretts enligt Lex Sarah. 

Tre beslut angående praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 

SoL 4 kap. 4 § har fattats av socialsekreterare. Lagrummet saknas i 

delegationsordningen.  

 

Beslut fattade av vård och omsorg i stickprovet: 52. 

Samtliga beslut inom vård och omsorg i stickprovet har fattats av rätt delegat. 

 

Beslut enligt alkohollagen i stickprovet: 3. 

Samtliga beslut enligt alkohollagen i stickprovet har fattats av rätt delegat. 

 

Beslut fattade av arbetsutskottet i stickprovet: 28 varav 16 personärenden.  

Arbetsutskottets beslut § 141/2014 från sammanträdet den 7 maj skulle ha 

fattats av socialnämnden. Ärendet rörde ett yttrande.  

 

Totalt antal beslut i stickprovet: 221. Antal beslut fattade av fel delegat: 8. 
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Datum Dnr Sid 

2014-10-22 2014SN024 2 (2) 
Socialförvaltningen 

Rebecka Modin 
 

 

Slutsats/Analys 

Vad gäller besluten angående omprövning och särskilt kvalificerad 

kontaktperson är det möjligt att felen beror på att närliggande andra beslut har 

socialsekreterare som möjlig delegat: prövning av om överklagande skett i rätt 

tid respektive beslut om kontaktperson/kontaktfamilj.  

 

För ärendet som utretts enligt Lex Sarah hänvisas till utredningen.  

 

Vad gäller besluten angående praktik är de i linje med riktlinjen för ekonomiskt 

bistånd som delegationsordningen hänvisar till. Bestämmelsen i SoL 4 kap. 4 § 

är relativt ny vilket troligen förklarar varför den inte införts i 

delegationsordningen.  

 

Beslutet i AU angående yttrande fattades sannolikt av fel delegat på grund av 

att ärendet var brådskande eller på grund av sammanblandning med yttrande till 

tillsynsmyndighet, där AU är delegat.  

 

Åtgärdsförslag 

Lägga till delegation gällande beslut om praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet enligt SoL 4 kap. 4 § i delegationsordningen.  

 

Se över delegat för de beslut som fattats av fel delegat, mot bakgrund av att 

närliggande beslut har socialsekreterare som delegat. 
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Socialnämnden 

 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  
2014-12-10  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Delges 
Margaretha Borgström 
 
 

 
 
 
 
 
§ 219  Dnr 2014SN024 Dpl 701 
 
Internkontroll 2014 

 
Redovisas internkontroll av: 

− Värdighetsgarantier särskilt boende samt handlingsplan 

− Genomförandeplaner SoL VoO 

− Avtalstrohet placeringar IFO 

− Övriga utbetalningar Aditro 
 
Områdeschef Lena Nilsson Sääf och administrativ chef Margaretha Borgström 
föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 14-11-26 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollen för  

− Värdighetsgarantier särskilt boende samt handlingsplan 

− Genomförandeplaner SoL VoO 

− Avtalstrohet placeringar IFO 

− Övriga utbetalningar Aditro 
_____ 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner internkontrollen för  
− Värdighetsgarantier särskilt boende samt handlingsplan 
− Genomförandeplaner SoL VoO 
− Avtalstrohet placeringar IFO 
− Övriga utbetalningar Aditro 
_____ 
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Socialförvaltningen  Östhammar 2014-10-08 

 

Uppföljning värdighetsgarantin 2014 

Värdighetsgarantin  

Värdighetsgarantin gäller alla som flyttar in permanent vid särskilt boende (äldreboende). Den 
innebär löfte om att den boende inom tre dagar ska få kännedom om och bli uppsökt av utsedd 
kontaktman från personalgruppen, inom fjorton dagar ska bjudas in att delta i utformningen av sina 
stödinsatser och minst en gång om året erbjudas ett uppföljningssamtal med biståndshandläggare.   
 
Metod 

Ett urval har gjorts utifrån boende med inflyttning under perioden 1 januari – 30 juni 2014. En till fem 
personer har slumpmässigt valts från äldreboendena Lärkbacken, Olandsgården, Parkvägen, 
Skärgården, Solgården respektive Tallparksgården. Information har lämnats av respektive enhetschef 
om datum för tilldelad kontaktperson, inbjudan att delta i utformningen av stödinsatser och 
uppföljningssamtal. Uppföljningssamtal ska göras minst en gång/år. Eftersom det från det aktuella 
urvalet inte finns någon som bott i ett år har värdet angetts utifrån genomförda eller planerade 
uppföljningssamtal enligt värdighetsgarantin.  
 
Resultat 

Vid fyra av de sex äldreboendena har de boende blivit tilldelad en kontaktperson inom tre dagar. Vid 
ett äldreboende har en boende tilldelats en kontaktpersonen innan inflyttningsdagen.  Vid ett 
äldreboende har en kontaktperson tilldelats efter sjuttiofyra respektive etthundrafem dagar medan 
det saknas uppgift om kontaktperson för en boende.  
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Antal dagar från inflyttning till tilldelad kontakperson 

Diagram 1, visar hur många dagar före eller efter inflyttningsdagen en boende blivit 

tilldelad en kontaktperson. Varje stapel representerar en boende.  
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Socialförvaltningen  Östhammar 2014-10-08 
 
Inbjudan att delta i utformningen av stödinsatser har i genomsnitt gjorts inom trettio dagar med ett 
spann från en dag till sjuttiofyra dagar, se diagram nedan.  För två av de boende framgår inte någon 
information om att inbjudan gjorts.  För en boende har inbjudan gjorts innan inflyttningsdagen. 
  

 

 

Tre av äldreboendena har planerat uppföljningssamtal ca ett år efter att den första utformningen av 
stödinsatser gjorts. Ett har planerat uppföljningssamtal efter ca två till fem månader. Ett har planerat 
uppföljningssamtal efter ca ett halvår för en av sina tre boende (urval), för de två övriga framgår inte 
någon planering. Ett har planerat uppföljningssamtal för en av sina tre boende (urval) men där 
saknas information om det första samtalet, för de två övriga framgår inte någon planering.  
 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lärkbacken

Olandsgården

Parkvägen

Skärgården

Solgården

Tallparksgården

Dagar 

Ä
ld

re
b

o
e

n
d

e
 

Antal dagar från inflytt till inbjudan till gemensam planering 
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Antala dagar från första samtal till uppföljningssamtal 

Diagram 1 Diagram 2, visar hur många dagar 

före eller efter inflyttningsdagen en boende 
blivit tilldelad en kontaktperson. Varje stapel 

representerar en boende. 

 

Diagram 2, visar hur många dagar före eller efter inflyttningsdagen en boende 
blivit tilldelad en kontaktperson. Varje stapel representerar en boende. 

Diagram 3, visar faktiskt eller planerad uppföljning av den gemensamma 

planeringen. Varje stapel representerar en boende. 
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Slutsats 

Resultatet från utredningen visar att målen för värdegarantin inte har uppnåtts.  
 
Det första målet som gäller att få en kontaktperson inom tre dagar från inflyttningsdagen har 
uppnåtts vid fyra av sex äldreboenden. Ett äldreboende har dröjt i upp till 105 dagar med att tilldela 
en kontaktperson vilket är anmärkningsvärt.  
 
Bara ett äldreboende har uppnått det andra målet som gäller inbjudan att delta i utformning av 
stödinsatser inom fjorton dagar från inflyttningsdagen. Den boende som urvalet gällde fick inbjudan 
17 dagar innan inflyttningsdagen. Två boende vid ett annat äldreboende har enligt svaren inte fått 
någon inbjudan att delta i utformning av stödinsatser.  
 
Det tredje målet som gäller uppföljningssamtal inom ett år har inte kunnat mätas korrekt eftersom 
de boende flyttat in för mindre än ett år sedan. Resultatet visar ändå att två av äldreboendena redan 
har genomfört uppföljningssamtal och att man vid flera äldreboenden har planerat 
uppföljningssamtal inom ett år. Frågan är om syftet med värdegarantin är att ha uppföljningssamtal 
precis ett år efter det första samtalet som flera har planerat.  
 
I den här utredningen har cheferna på respektive äldreboende svarat på vilka datum de tre 
efterfrågade händelserna har inträffat. Det framgår inte om det finns några särskilda skäl till att 
målen inte uppfyllts i de enskilda fallen. Vid ett av äldreboendena framkom att det fanns brister i 
dokumentationen och att det därför var svårt att ge en sann bild.  
 
Utifrån det sammantagna resultatet framkommer att det finns brister som bör följas upp, särskilt vad 
gäller inbjudan till gemensam planering. En djupare analys skulle kunna visa orsaker till att man inte 
har lyckats leva upp till värdegarantin. En översyn av rutiner för dokumentation kan vara ett steg på 
vägen.  
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Bilaga 

 

 Inflyttningsdag Tilldelad 
kontaktperson 
 

Inbjudan till att delta 
i utformningen av 
stödinsatser 

Uppföljningssamtal 

 Datum Datum Datum Datum 

Lärkbacken 
 

140129 140129 140210 (13 dgr) 140303 

Senare 
inflyttning 

140408 
(140507) 

140507 140530 (24 dgr) 140911 

Senare 
inflyttning 

140411 
(140509) 

140512 140528 (20 dgr) 140612 

     

Olandsgården 140124 140124 140214 (22 dgr) 150214 

 140224 140224 140331 (36 dgr) 150331 

 140519 140519 140617 (30 dgr) 150617 

 140613 140613 140709 (27 dgr) 150709 

     

Parkvägen 140114 140114 140301 (47 dgr) 150129 

 140304 140304 140401 (29 dgr) 150411 

 140401 140401 140603 (64 dgr) 150603 

 140505 140501 140505 (1 dag) 
 

150505 

 140515 140515 140525 (11 dgr) 150515 

     

Skärgården 140120 140504  141031 

 140615 140827 140827 (74)  

 140627    

     

Solgården 140107 140114 140121 (15 dgr)  

 140217 140228 140312 (24 dgr) 140823 

 140402 140402 140521 (49 dgr)  

     

Tallparksgården 140617 140601 140601 (-17 dgr) 150601 
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Socialförvaltningen 

Författare: 
Områdeschef 

 

Granskad av: 
Områdeschef 

 

Fastställd av: 

Ledningsgrupp 
 

 
 

Utgivningsdag 
14-11-01 

Utgåva nr 
1 

Giltig tom 
15-12-31 

 

                     Handlingsplan utifrån resultatet vid uppföljning värdighetsgarantier SÄBO 2014 
 

                          
2014-11-01 
 

Planerade åtgärder Hur gör vi Vem, vilka När Ansvarig Uppföljning 

datum 

Information om resultat 

på uppföljning av vär-

dighetsgarantierna 

 

Genomgång och analys av resultatet Enhetschefer ledningsmöte 

20 janari 

2015 

Områdeschefen  Ledningsmöte  

9 juni 2015 

 

Implementera 

kontaktmannens upp-

drag 
 

Genomgång av kontaktmannens 

uppdrag på APT 

Kontaktmän  Februari 

2015 
 

Enhetschefen  
 

April 2015  

Egenkontoll av kon-

taktmannens upppdrag 
 

Granska genomförandeplanerna Enhetschefen April 2015 Enhetschefen April/ Maj 

2015 
  

 

  

Uppföljning av att 

genomförandeplanen 

är upprättad och  skri-

ven inom en månad 

dagar från inflytt-

ningsdagen 

 

 

 

Granska genomförandeplan Enhetschefen Maj 

2015 
 

Enhetschefen 
 

 

 

Uppföljning av delak-

tighet genom inbjudan 

till utformning av 

hjälp och stödinsatser. 
 

Återkoppling avresul-

tatet 

Granskar närvaro vid upprättande 

av genomförandeplan  
 

 

 

 

 

På APT 

Kontaktmannen och enhets-

chef 
 

  

Juni 2015 
Enhetschefen 
 

Juni 2015 
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Internkontroll 2014 

Socialförvaltningen 

 

 

 

Genomförandeplaner SoL, vård och omsorg 

Internkontrollplanen för 2014 anger kontrollsystemet: att gällande riktlinjer/rutiner följs. 

Kontrollen skall ske 1 gång/år genom stickprov. 

 

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt SoL inom socialförvaltningens vård och omsorg antogs 

100415. De ska revideras 2015.  

 

Utifrån gällande riktlinjer har följande kontrollpunkt valts; att genomförandeplan är upprättad 

och att kopia skickats till biståndshandläggare. Kontrollen har skett slumpmässigt i 10 akter 

där verkställighet särskilt boende är inlett under första halvåret 2014 (52st) och i 10 akter där 

verkställighet hjälp i hemmet är inlett under perioden 2014-04-01 till 2014-06-30 (56 st).  

 

Upprättad genomförandeplan 

När en insats är beviljad ska en genomförandeplan upprättas. Vid kontroll kan konstateras att 

detta till övervägande del förekommer inom aktuell tidsperiod. 

 

Det utförda stickprovet visar att när det gäller kontrollpunkten att upprätta en 

genomförandeplan till övervägande del följer antagen riktlinje. 

 

Kopia genomförandeplan 

Enligt aktuella riktlinjer ska kopia av genomförandeplanen sändas till biståndshandläggaren 

inom 14 dagar. Vid kontroll kan konstateras att detta till övervägande del ej förekommer inom 

aktuell tidsperiod.  

 

Det utförda stickprovet visar att när det gäller kontrollpunkten att sända kopia av 

genomförandeplan till biståndshandläggare till övervägande del ej följer antagen riktlinje.  

 

 

 

 

Östhammar 2014-09-11 

Eva A Lindholm 

Verksamhetscontroller    
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Internkontroll 2014 

Socialförvaltningen 

 

 

 

Avtalstrohet vid placeringar, Individ och familjeomsorg 

Internkontrollplanen för 2014 anger kontrollsystemet: att undantagsmotivering eller avrop 

mot ramavtal görs. Kontrollen skall ske 1 gång/år genom stickprov. 

 

Under perioden 2014-01-01 till 2014-09-30 har sju nya placeringar beslutats. 

Kontroll har skett i samtliga ärenden.  

 

Det utförda stickprovet visar att vid sex beslut om placering har avrop skett från ramavtal.  

Ett beslut ligger utanför ramavtalet och ingen undantagsmotivering finns. Särskild hänsyn till 

klientens önskemål har tagits vid placeringen som var på prov och endast pågick 21 dagar i 

januari och därefter avslutats. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att avtalstrohet föreligger under aktuell tidsperiod. 

 

 

 

 

Östhammar 2014-11-18 

Tony Wahlberg 

Ekonomicontroller    
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Internkontroll 2014 

Socialförvaltningen 

 

 

 

Övriga utbetalningar via ekonomisystemet (Aditro) 

Internkontrollplanen för 2014 anger kontrollsystemet: att underlag finns och att utbetalning 

sker till rätt mottagare. Kontrollen skall ske 1 gång/år genom stickprov. 

 

I granskningen har cirka 130 utbetalningar kontrollerats. Granskningen avser betalning till 

personal för utlägg samt till  leverantörer där fakturan inte gått via leverantörsreskontran. 

Kontroll har skett av samtliga utbetalningar under mars och september.  

 

Det utförda stickprovet visar att underlag finns och att utbetalningarna haft rätt mottagare. 

Inga utbetalningar har gått till de som utför betalningen eller till den som beslutattesterat den. 

 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att god kontroll föreligger under aktuell tidsperiod. 

 

 

 

Östhammar 2014-11-18 

Tony Wahlberg 

Ekonomicontroller    
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Socialnämnden 

 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  
2014-12-10  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Delges 
Margaretha Borgström 
 
 

 
 
 
 
 
§ 220  Dnr 2014SN024 Dpl 701 
  Dnr 2014SN453 Dpl 701 
 
Internkontroll 2014 – insatsmätningar  

 
Internkontroll av insatsmätningar gruppbostad LSS har ej kunnat genomföras på 
grund av att riktlinjen är under omarbetning. Redovisas förslag att överföra in-
ternkontrollen av insatsmätningar gruppbostad LSS till internkontrollplan 2015.  
 
Arbetsutskottets förslag 14-11-26 
 
Insatsmätningar gruppbostad LSS överförs till internkontrollplanen för 2015.  
_____ 
 
Socialnämndens beslut 
 
Insatsmätningar gruppbostad LSS överförs till internkontrollplanen för 
2015.  
_____ 
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