
Internkontrollplan för Socialnämnden för 2023 

Kontrollområde Hot/risk 
Risk- 
värde Kontrollmoment Metod Frekvens/ Tidpunkt Ansvarig 

Kvalitet Otillräcklig kunskap/bristande 
hantering av Lex Sarah och 
avvikelserapportering gör att brister i 
verksamheten inte kommer till 
nämndens kännedom.  

9 Stående punkt på APT och 
på Ledningslag inom 
Division Social omsorg. I 
årshjul för systematisk 
kvalitetsarbete finns även 
årliga analystillfällen,  
kvalitetsberättelse som 
årligen redovisas i nämnd 
samt uppföljning av 
åtgärdsplaner enligt Lex 
Sarah, som även det årligen 
redovisas till nämnd.  

Enkät till medarbetare gällande 
kunskap om avvikelse- och lex sarah-
hantering. 

Resultat och analys av 
enkäten 
återrapporters till 
nämndsammanträde i 
oktober 

Sakkunnig 

Barn och Unga Risk att flickor/tjejer i riskmiljöer inte 
upptäcks i tid och inte får det stöd de 
har behov av.  

9 Grunduppdragsuppföljning 
redovisas per juridisk kön. 
Statistik analyseras 
regelbundet bland annat 
utifrån könsperspektiv.  

En särskild analys redovisas i 
grunduppdagsuppföljning i oktober.  

Nämndsammanträde i 
oktober 

DSO 

Kvalitet Risk att extern köpt vård inte 
upphandlas enligt lagen om offentlig 
upphandling 

12 Upphandling sker i 
samverkan med 
inköpssamordnare och/eller 
Upphandlingsenheten. 
Direktupphandling görs  i 
samarbete mellan 
handläggare och chef.  

En plan för årlig systematisk 
uppföljning av upphandlad vård tas 
fram och rapporteras till nämnd.   

Nämndsammanträde i 
oktober 

Sakkunnig i 
samverkan 
med DSO 

Kvalitet Risk att att externt köpt vård inte följs 
upp enligt lag och avtal  

12 Vård följs upp enligt 
ordinarie process för 
individärenden, tex genom 
uppföljning av 
biståndsbeslut och vårdplan. 

Nämnden ska ta del av den 
uppföljning av ramavtal som görs där 
vi samverkan med andra kommuner. 
En plan för årlig rapportering av 
uppföljning av upphandlad vård tas 
fram och rapporteras till nämnd.  

Nämndsammanträde i 
oktober 

Sakkunnig i 
samverkan 
med DSO 



Styrning/Ledning Risk att  
kommunkontrakt/etableringskontrakt 
ökar i antal och inte överlåts till 
förstahandskontrakt.   

9 Uppföljning av beviljat beslut 
enligt SoL 4 kap §2 i 
individärendet. Uppföljning 
mellan DSO och 
kommunfastigheter, samt 
därefter med hyresvärd på 
aggregerad nivå.  

Sammanställning och analys av antal 
kommunkontrakt/etableringskontrakt 
i förhållande med 
överenskommelser, riktlinjer och 
avtal.   

Till 
nämndsammanträde i 
juni.  

DSO 

Kvalitet Risk att nämndens resurser används 
till att kompensera andra huvudmäns 
ansvar.  

12 Vid beståndsbeslut görs 
bedömning av handläggare i 
samarbete med andra 
handläggare/chef samt 
utförare. Samverkansforum 
som tex SIP på individnivå. 
Samverkansmöten med tex 
Regionen finns på 
aggregerad nivå.   

Utredning och analys av avvikelser 
samt urval av beslutsunderlag inom 
IFO under oktober månad. 

Till 
nämndsammanträde i 
december.  

Sakkunnig i 
samverkan 
med DSO 

 


