
 

 
 

Revisionsredogörelse  
Stadsrevisionen  
  

goteborg.se/stadsrevisionen  

 

 

 

 

Lundby stadsdelsnämnd 
– granskning av verksamhetsåret 2019 

2020-03-17 

 

 



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 2 (28) 

  

 2020-03-17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2020  

Lundby stadsdelsnämnd – granskning av verksamhetsåret 2019  
Diarienummer: 0182/19 
Stadsrevisionen i Göteborgs Stad   
Yrkesrevisor: Lisa Barske  
www.goteborg.se/stadsrevisionen 

 



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 3 (28) 

  

 2020-03-17 

Innehåll 
1 Sammanfattning............................................................................ 4 

1.1 Tabell 1: Sammanställning av rekommendationer ................... 5 

2 Granskning av verksamheten ...................................................... 6 

2.1 Grundläggande granskning...................................................... 6 

2.2 Planering och uppföljning av insatser för barn och unga på hem 

för vård eller boende ........................................................................ 10 

2.3 Uppföljning av Göteborgs Stads arbete med stöd till personer 

som utsätts för våld i nära relationer ................................................. 18 

2.4 Uppföljning av hantering av skyddade personuppgifter .......... 21 

2.5 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet............. 22 

3 Granskning av räkenskaper och bokslut .................................. 24 

3.1 Översiktlig granskning av delårsrapport ................................. 24 

3.2 Granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner ................. 24 

3.3 Granskning av årsbokslut ...................................................... 25 

4 Stadsrevisionens uppdrag  och rapportering .......................... 26 

5 Språkbruk och revisionstermer ................................................. 27 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 4 (28) 

  

 2020-03-17 

1 Sammanfattning 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

föreskrifter och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 

bestämt. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämnden sköter verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. 

Årets granskning av nämnden omfattar:  

• grundläggande granskning  

• planering och uppföljning av barn och unga på hem för vård eller 

boende 

• intern kontroll i redovisningsrutiner 

• delårsrapport och årsbokslut 

• uppföljning av föregående års rekommendationer. 

Granskningen visar att delar av nämndens verksamhet har brister som behöver 

åtgärdas. Därför lämnar vi följande rekommendationer till nämnden:   
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1.1 Tabell 1: Sammanställning av 
rekommendationer 

Område Rekommendation 

Planering och uppföljning av barn och 

unga på hem för vård eller boende 

 

Stadsrevisionen rekommenderar 

Lundby stadsdelsnämnd att 

säkerställa att genomförandeplaner 

upprättas i samtliga placeringar av 

barn och unga på HVB och att 

innehållet i dessa följer gällande 

lagstiftning och föreskrifter. 

Stadsrevisionen rekommenderar 

Lundby stadsdelsnämnd att 

säkerställa att enskilda samtal med 

barnet eller den unge genomförs och 

dokumenteras i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

Uppföljning av Göteborgs Stads 

arbete med stöd till personer som 

utsätts för våld i nära relationer   

 

Stadsrevisionen rekommenderar 

Lundby stadsdelsnämnd att 

säkerställa att nämndens arbete med 

stöd till personer som utsätts för våld i 

nära relationer och barn som bevittnat 

våld lever upp till gällande regelverk. 

(Rekommendationen lämnades 2018) 

 

I övrigt bedömer stadsrevisionen att nämnden har skött verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att 

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att den interna kontrollen har 

varit tillräcklig. 
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2 Granskning av verksamheten 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

föreskrifter och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 

bestämt. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämnden sköter verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande samt om nämndens interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av nämndens verksamhet omfattar en grundläggande del, som är 

en översiktlig granskning av nämndens ledning och styrning samt interna 

kontroll, en fördjupad samt uppföljning av tidigare års granskning.  

2.1 Grundläggande granskning 
Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma nämndens 

ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 

följer nämndens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 

Granskningen omfattar följande delar: 

• följsamhet mot reglemente 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget  

• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 

• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 

• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 

• delegation 

• beslutsunderlag 

• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

Under 2019 har stadsrevisionen, som en del av den grundläggande 

granskningen, särskilt följt hur nämnden arbetar med ekonomisk uppföljning 

och prognoser inom område myndighet, sektor Individ- och familjeomsorg samt 

funktionshinder (IFO-FH). 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämndens arbete med uppföljning 

och prognoser inom område myndighet är systematiskt och ändamålsenligt. 

Med ändamålsenligt menar vi:  

• om nämnden tagit fram lokala riktlinjer och rutiner som efterlevs  

• om processen för uppföljning är tillförlitlig 

• om processen för framtagning av prognoser är tillförlitlig  
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• om åtgärdsplaner tas fram vid avvikelser mot budget som genomförs 

och följs upp.  

Vi har genomfört intervjuer med sektorchef IFO-FH, områdeschef myndighet, 

en enhetschef Barn och unga och en enhetschef Vuxen inom myndighet samt 

verksamhetsekonom knuten till området och sektorn. Vi har också genomfört 

dokumentstudier av rutiner för ekonomistyrning, ekonomiska handlingar samt 

nämndhandlingar. 

2.1.1 Iakttagelser 

2.1.1.1 Rutiner, ansvar och roller 

Nämnden har beslutat om ”Lokala riktlinjer för ekonomisk styrning”1 och 

”Rutin för ekonomistyrning”2. I riktlinjerna framgår ansvar och roller i 

ekonomistyrningsprocessen samt att avvikelser mot budget ska generera 

åtgärdsplaner.  

Utöver riktlinjerna finns tidplan framtagen för ekonomisk uppföljning på 

förvaltningsnivå samt tidplan för framtagning av de ekonomiska 

uppföljningsrapporterna till nämnden.   

Ekonomifunktionens ansvar i processen är beskriven i Service Level 

Agreement3. Enhetschefens ansvar i ekonomiprocessen framgår av 

uppdragsbeskrivning.  

Vår granskning visar att roller och ansvar gällande ekonomiprocessen upplevs 

som tydliga mellan de involverade och att rutiner och riktlinjerna efterlevs.  

2.1.1.2 Processen för uppföljning och kostnadskontroll  

Enheterna Barn och unga samt Vuxen har två stora kostnadsposter, köpt vård 

och boende samt personalkostnader.  

Verksamhetens faktiska kostnader och utfall sammanställs i 

redovisningssystemet Nekksus Hypergene per ansvarsnivå och månad. I 

handläggarsystemet Treserva registreras beslut kring köpt vård och boende. 

Eftersom det inte finns någon koppling mellan systemen behöver nya eller 

förändrade beslut i Treserva uppdateras manuellt i Nekksus för uppbokning av 

kostnader. För att ha kontroll över samtliga beslut, kostnader och 

kostnadsutveckling registreras all köpt vård och boende i en excelfil, 

”vårdfilen”. Vårdfilen innehåller uppgifter om personer som beviljats insats, hur 

länge, förväntad dygnskostnad och månadskostnad. Varje biståndsenhet inom 

område myndighet har en egen fil för uppföljning av köpt vård.   

 

 

1 Lokala riktlinjer för ekonomisk styrning, SDN Lundby, 2018-02-25 
2 Rutin för ekonomistyrning, SDN Lundby, 2019-06-17 
3 SLA – Budget & uppföljningsarbete, Ekonomiavdelningen SDF Lundby 
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Handläggare, 1:e socialsekreterare, administratör och enhetschefer är alla 

involverade i arbetet med att registrera, följa upp och stämma av 

biståndsbesluten och dess kostnader i vårdfilen. Vid månadsbokslut använder 

verksamhetsekonomen vårdfilen för att boka upp kostnader i Nekksus och göra 

en analys av kostnaderna. Utfall och analys av kostnader för sektorn som helhet 

redovisas för förvaltningsledningen av sektorchef.  

I våra intervjuer framgår att processen för kostnadskontroll och administration 

av vårdfilen kräver mycket manuell hantering, är tidskrävande och 

personberoende. Det framkommer också att arbetet med att hålla vårdfilen 

uppdaterad har förbättrats, men att det förekommer fel i registreringen. Det 

finns framtaget en instruktion som visar ansvar, arbetsordning och roller 

avseende vårdfilen. 

Trots att det är flera roller och system involverade i arbetet med uppföljning av 

kostnader är uppfattningen hos de intervjuade att ansvarsfördelningen är tydlig 

och att det är enhetschefen som har det övergripande ansvaret för att vårdfilen 

är uppdaterad vid månadsbokslut.  

2.1.1.3 Prognosarbetet   

Prognoser tas fram fem gånger om året för enheter, områden, sektorer och 

slutligen stadsdelens prognos, som presenteras för nämnden i ekonomiska 

uppföljningsrapporter. Enhetschef, administratör och ekonom tar fram 

prognosen för enheterna tillsammans. Utifrån enheternas prognoser tar 

områdeschefen med stöd av ekonomen fram en prognos för området som 

presenteras för sektorchef. Sektorchefen gör en prognos för hela sektorn. Det är 

stadsdelsdirektören tillsammans med förvaltningsledningsgruppen som lägger 

den sista slutgiltiga prognosen för stadsdelen.  

Det framkommer i intervjuerna att syftet med prognoserna är att följa 

kostnadsutvecklingen och om området håller sig inom budgetramen. Enligt de 

lokala riktlinjerna för ekonomistyrning ska ansvarig chef på respektive nivå 

informera överordnad chef om prognosen för helåret visar på ekonomisk 

obalans för enheten eller området. Överordnad chef beslutar då om åtgärder ska 

tas fram eller om budgetavvikelsen kan godkännas. 

Enligt våra intervjuer är det flera faktorer som påverkar prognosernas 

tillförlitlighet. Dels bygger prognosen på vårdfilen, vilken kan innehålla fel, 

dels menar verksamheten att det är svårt att bedöma framtida behov av köpt 

vård. Även effekter av vidtagna åtgärder för att minska kostnader är 

svårprognostiserade. Dock upplever de intervjuade att prognoserna har blivit 

mer träffsäkra då de nu har ett bättre underlag av vårdfilen.  

Under 2019 har område myndighet och sektor IFO-FH haft en ekonomi i 

obalans och en negativ prognos för helåret. Åtgärder är tidigare beslutade för att 

nå ekonomi i balans för sektor IFO-FH och område myndighet. Prognosen för 

stadsdelen som helhet har varit noll under året, med förutsättning att dessa 

åtgärder får tillräcklig effekt.  
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2.1.1.4 Arbetet med åtgärdsplaner 

Budget 2019 för stadsdelen som helhet förutsatte att de åtgärder som beslutades 

under 2018 för sektor IFO-FH och område myndighet fortsatte och fick effekt. 

Dessa åtgärder gällde främst effektivisering av köpt vård och boende och var 

bland annat att säkerställa rätt biståndsnivå, tätare uppföljningar av köpta platser 

samt återhållsamhet gällande vikarier och inköp. 

Förutom sektorns och område myndighets övergripande åtgärder kan enheterna 

ta fram, och har delvis gjort det, egna åtgärder på enhetsnivå. Även uppdrag 

inom området har delats ut av områdeschef, som exempelvis genomlysning av 

kostnader eller analys av effekter av åtgärder.  

Åtgärderna är inte kostnadsberäknade för 2019 men följs upp i Stratsys där det 

är möjligt. Effekten följs också upp när prognoserna tas fram samt via 

bevakning av nyckeltal.   

Enligt våra intervjuer har åtgärderna fått effekt under 2019 då kostnaderna för 

köpt vård och boende minskat i jämförelse med föregående år. Även om 

åtgärderna har fått effekt är det inte tillräckligt för att nå ekonomi i balans för 

område myndighet och flera enheter går med fortsatt underskott under 2019.  

När prognosen i oktober visar på ytterligare underskott för området tas fler 

åtgärder fram i form av inköpsstopp, anställningsstopp och ökad restriktivitet av 

köpt vård. 

Den generella uppfattningen är att både chefer och medarbetare är väl medvetna 

om det ekonomiska läget och vilka krav det ställer på dem.   

I intervjuerna framgår att den viktigaste faktorn för att lyckas med strategierna 

för att nå budget i balans är kontinuitet och erfarenhet bland handläggare och 

1:e socialsekreterare samt en stabil ledning. Det har tidigare varit en stor 

personalomsättning bland dessa grupper samt enhetschefer och ekonomer vilket 

ska ha varit stabilt de senaste två åren. 

Andra viktiga faktorer som lyfts är stabilitet i stödfunktionerna, ett fungerande 

samarbete mellan ekonomifunktionen och verksamheten samt en systematisk 

uppföljning av åtgärder och kostnader.   

2.1.2 Bedömning 

Stadsrevisionens översiktliga bedömning är att nämnden i huvudsak har en 

tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de 

områden som omfattats av den grundläggande granskningen. Samtidigt visar 

granskningen av prognos- och uppföljningsarbetet inom sektor IFO-FH, område 

myndighet, på förbättringsområden. 

Stadsrevisionen bedömer att nämndens arbete med prognos och uppföljning är 

ändamålsenligt och systematiskt samt att åtgärdsplaner tas fram och följs upp 

vid avvikelser mot budget. Samtidigt ser vi att det finns ett par risker gällande 

uppföljning av kostnader och framtagning av prognoser. Hanteringen av den så 
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kallade vårdfilen innebär stor handpåläggning, är tidskrävande och innebär en 

risk för felaktiga registreringar. Det är också flera olika roller i organisationen 

som är involverade i det arbetet vilket gör den personberoende och sårbar vid 

exempelvis personalomsättning.  

2.2 Planering och uppföljning av insatser för 
barn och unga på hem för vård eller boende 
När barn och unga placeras på hem för vård eller boende (i fortsättningen 

benämnd HVB)4, har nämnden ett särskilt ansvar för att tillgodose deras behov 

av en trygg miljö, god vård, daglig omsorg och stöd för att utvecklas åt ett 

gynnsamt håll. Vården bör utformas så att den främjar samhörigheten med 

anhöriga och andra närstående och kontakten med hemmiljön.5 Vid en placering 

på HVB krävs ett nära samarbete mellan socialtjänsten och institutionen för att 

uppnå ett gott resultat. Nämnden ska därför noga planera och följa vården och 

det regleras också i lagen hur denna uppföljning ska ske.  

Uppföljningen ska säkerställa att vården är rättssäker och trygg och utgår från 

barnets eller den unges behov, med utgångspunkt från de vård- respektive 

genomförandeplaner som upprättats. Ett annat syfte med den regelbundna 

uppföljningen är att få underlag till de överväganden och omprövningar av 

vården som ska ske kontinuerligt. 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska nämnden fastställa rutiner 

för hur vården av barn och unga i HVB ska planeras och följas upp så att 

eventuella missförhållanden ska kunna uppmärksammas och åtgärdas i ett tidigt 

skede. Nämnden ska också enligt föreskrifterna om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete utöva egenkontroll. Med egenkontroll avses 

systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 

kontroll av att den bedrivs enligt fastställda processer och rutiner.6 

Egenkontrollerna ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs 

för att kunna säkra verksamhetens kvalitet.7 

Om nämnden inte säkerställer att planering, uppföljning och egenkontroll sker i 

enlighet med lagstiftningens krav finns risk för att barn och unga inte får det 

stöd som de behöver och har rätt till. Det finns också risk för att insatsens 

förväntade effekt blir otydlig och därmed riskerar insatsen även att bli för kort 

eller onödigt lång. Detta kan i sin tur medföra dyrare kostnader för nämnden.  

 

 

4 Placering av barn och unga i HVB sker antingen frivilligt utifrån socialtjänstlagen (2001:453) SoL, 
eller med tvång enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
5 Kap 6 § 1 sista stycket SoL 
6 SOSFS 2011:9 Kap 2 § 1 
7 SOSFS 2011:9 Kap 5 § 2 
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2.2.1 Utgångspunkter i granskningen 

Stadsrevisionen har granskat Lundby stadsdelsnämnds planering och 

uppföljning av barn och unga på HVB. 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden har en tillräcklig intern 

kontroll som säkerställer att planering, uppföljning och egenkontroller av 

insatser för barn och unga i hem för vård eller boende följer lagstiftning och 

gällande föreskrifter. 

Med tillräcklig intern kontroll avser vi i denna granskning att nämnden har:  

• tydliggjort roller och ansvar i planerings- och uppföljningsprocessen 

• upprättat vård-och genomförandeplaner inför placeringen 

• genomfört regelbundna besök och haft enskilda samtal med barnet/den 

unge under placeringstiden 

• genomfört överväganden respektive omprövningar minst var sjätte 

månad 

• upprättade rutiner för egenkontroller och att dessa egenkontroller 

genomförs i enlighet med nämndens rutiner.  

2.2.1.1 Metod 

Stadsrevisionen har genomfört granskningen genom dokumentstudier, 

intervjuer och aktgranskning. Vi har granskat den sociala dokumentationen 

avseende tio placeringar vid nämndens barn- och ungaenheter. Urvalet till 

granskningen har gjorts bland de barn och unga som haft en pågående placering 

på HVB någon gång under perioden 1 juli 2018 – 30 april 2019. Intervjuer har 

genomförts med sektorchef, områdeschef samt två enhetschefer och två 1:e 

socialsekreterare på de aktuella enheterna. Vidare har vi genomfört dokument-

studier av nämndens rutiner för planering, uppföljning och egenkontroll. Vi har 

också tagit del av dokumentation avseende genomförda egenkontroller.  

2.2.1.2 Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som stadsrevisionen utgår från i vår 

analys och bedömning. Den här granskningen har utgått från följande 

revisionskriterier: 

• socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

• lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

• socialtjänstförordningen (2001:937)  

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens 

ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller 

boende (SOSFS 2012:11) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i 

verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 

(SOSFS 2014:5) 
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• Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller 

barn och unga (SOSFS 2014:6) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2009:11) 

• barn och unga i familjehem och HVB. Handbok om social nämndens 

ansvar och uppgifter. Socialstyrelsen 2013. 

2.2.2 Iakttagelser 

2.2.2.1 Organisation, rutiner, roller och ansvar 

Nämnden använder i sin planerings- och uppföljningsprocess de rutiner som 

finns i den stadengemensamma socialtjänstprocessen8. Barn- och ungaenheterna 

arbetar också i handläggningsprocessen enligt BBIC-modellen9, vilket ska 

säkerställa en rättssäker handläggning och uppföljning.  

Intervjuerna visar att roller och ansvar upplevs som tydliga. Lundby 

stadsdelsnämnd har två enheter för barn och unga. Områdeschefen har det 

övergripande ansvaret för att se till att lagstiftning och föreskrifter efterlevs och 

att kvaliteten i verksamheten är god. Enhetscheferna ansvarar för motsvarande 

inom sina enheter samt att enheterna arbetar enligt BBIC-modellen och att 

egenkontroller enligt beslutad plan genomförs. På enheterna finns fem 1:e 

socialsekreterare som ansvarar för att leda det löpande dagliga arbetet och 

fördela ärenden på handläggarna. De ansvarar också för de kontinuerliga 

metodhandledningar och ärendegenomgångar som genomförs med samtliga 

handläggare. Både enhetschef och 1:e social sekreterare läser och 

kvalitetssäkrar allt material innan beslut i individutskottet. 

En socialsekreterare ska utses för barnet eller den unge vid placering i HVB och 

hen ska ha ett särskilt ansvar för kontakterna med barnet under placeringen10. 

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den 

omfattning som är lämpligt utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. 

I samband med intervjuerna framgår att det är den utredande socialsekreteraren 

som är den särskilt utsedda socialsekreteraren för barn placerade på HVB en 

kortare period. Vid längre placeringar lämnas ärendet till en barnsekreterare. 

Den särskilt utsedda socialsekreteraren ansvarar för kontakten med barnet samt 

dennes vårdnadshavare under placeringstiden, ser till att uppföljning genomförs 

och ska vid behov initiera ytterligare utredning.   

 

 

8 Socialtjänstprocessen är en del av stadens Välfärdens processer. Syftet med 
stadengemensamma processer är att kunna erbjuda kommunal service med hög likvärdighet, 
rättssäkerhet och delaktighet. 
9 BBIC är ett metodstöd, en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, 
genomförande och uppföljning av barn och unga och ska bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet. 
10 Kap 6 § 7 c första stycket SoL 
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2.2.2.2 Vårdplan 

Kravet på att det ska finnas en vårdplan gäller både vid placeringar enligt SoL11 

och LVU. Vårdplanen ska upprättas innan socialnämnden fattar beslut om vård. 

Det övergripande syftet med vårdplanen är att tydliggöra mål och medel utifrån 

det enskilda barnets behov. I vårdplanen beskrivs hur vården är tänkt att 

genomföras, vilken placeringsform barnet eller den unge ska ha, hur umgänget 

med anhöriga och närstående ska se ut samt de berördas syn och samtycke.12 

Vår aktgranskning visar att i samtliga tio granskade placeringar finns en 

upprättad vårdplan. Vårdplanerna innehåller i stort sett vad de ska med 

undantag för att det i fyra av planerna saknas barnets och vårdnadshavarens syn 

på den planerade vården.  

2.2.2.3 Genomförandeplan 

En genomförandeplan ska alltid enligt gällande lagstiftning upprättas när barn 

och unga vårdas på HVB.13 Genomförandeplanen konkretiserar innehållet i 

vårdplanen. Vårdplanen fokuserar på vad som behöver göras medan 

genomförandeplanen beskriver hur det ska gå till.  

Syftet med genomförandeplanen är att bidra till att vården planeras, bedrivs 

målinriktat och följs upp. En genomförandeplan tydliggör ansvar och roller 

mellan den som ger vården, vårdnadshavaren, socialtjänsten och eventuellt 

andra verksamheter. En genomförandeplan kan också underlätta och 

effektivisera dokumentationen av vårdens genomförande. 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör genomförandeplanen upprättas i 

samband med att barnet eller den unge placeras.14 Detta bör ske i samråd med 

barnet och dennes vårdnadshavare samt HVB.15 Socialtjänsten har ett 

övergripande ansvar för genomförandeplanen och en samordnande roll under 

vårdens genomförande. HVB förutsätts däremot kunna konkretisera 

behandlingsinnehållet. Planen bör därför upprättas, följas upp och revideras i 

nära samarbete med hemmet för vård eller boende. 

I socialtjänstlagen finns också beskrivet vad en genomförandeplan ska innehålla 

som till exempel målet med de särskilda insatser som behövs samt när och hur 

insatserna ska genomföras, vilka som deltar i upprättandet och uppföljningen av 

planen, när och hur uppföljning ska ske samt när och hur barnet ska ha kontakt 

med socialnämnden.16 

Enligt intervjuer ska genomförandeplan upprättas av boendet tillsammans med 

barnet och dess vårdnadshavare. Målet är att genomförandeplanerna ska ha 

 

 

11 Kap 11 § 3 första stycket SoL och § 10 andra stycket  
12 Innehållet i vårdplanen regleras i Kap 5 § 1 a första stycket socialtjänstförordningen (SoF) 
13 Kap 11 § 3 andra stycket SoL 
14 SOSFS 2012:11 
15 Prop. 2006/07:129 sidan 49 
16 Kap 11 § 3 andra stycket SoL 
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inkommit till socialtjänsten en månad efter placering och att det är 

handläggarens ansvar att se till att den inkommer.  

Vår aktgranskning visar att det saknas genomförandeplan för tre av tio 

granskade placeringar. När det gäller innehållet i genomförandeplanerna saknas 

i flera fall information om:  

• vårdnadshavaren har deltagit i upprättandet av planen  

• när och hur planen ska följas upp 

• den unges och dennes vårdnadshavares syn på genomförandet av den 

planerade vården 

• när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden. 

2.2.2.4 Uppföljningsprocessen 

I både socialtjänstlagen och LVU finns bestämmelser om att socialnämnden 

noga ska följa vården av de barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller 

boende främst genom:  

• regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas 

• enskilda samtal med barnet eller den unge 

• samtal med vårdnadshavarna.  

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, 

utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra 

närstående.17 

Det primära syftet med uppföljningen är att se till att barnet har det bra. 

Uppföljningen ska säkerställa att vården är rättssäker och trygg och utgår från 

barnens behov, med utgångspunkt från de vård- respektive genomförandeplaner 

som har upprättats. Ett annat syfte med den regelbundna uppföljningen är att få 

underlag till överväganden och omprövningar av vården. 

Granskningen visar att uppföljningen sker på flera olika sätt. Dels får 

socialtjänsten ibland skriftliga månadsrapporter från boendet, dels genomförs 

regelbundna uppföljningsmöten på boendet eller socialkontoret, ibland Skype-

möten. Av journalanteckningarna framgår också att det förekommer telefon- 

och sms-kontakt med de placerade ungdomarna.  

Vid intervjuerna framkommer att målsättningen är att handläggaren ska ha 

uppföljningsmöten med den unge, boendet och vårdnadshavare var sjätte vecka, 

men att detta inte alltid är möjligt. Handläggaren ska dock genomföra minst fyra 

besök per år på boendet. Det framkommer vidare att det ibland kan vara svårt 

att få till fysiska möten, bland annat beroende på långa avstånd, i placeringar 

där täta uppföljningar behövs. På uppföljningsmötena ska handläggaren erbjuda 

 

 

17 Kap 6 § 7 b SoL och § 13 a LVU 
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barnet eller den unge enskilt samtal. Om den unge avböjer detta ska det 

dokumenteras i journalen.  

Av vår aktgranskning framgår att socialtjänsten haft regelbundna personliga 

besök i det boende där den unge vistas i åtta av tio granskade placeringar. I de 

två placeringar där det inte skett personliga besök har placeringstiden varit 

kortare än två månader. Det framgår inte av dokumentationen i journalerna om 

handläggaren har haft enskilt samtal med barnet eller den unge i samband med 

besöket. Det finns inte heller någon notering om att barnet har avböjt ett enskilt 

samtal. 

I samtliga placeringar finns ett eller ett flertal telefonsamtal mellan handläggare 

och barnet noterade. Vidare framgår att socialtjänsten haft kontakt, både på 

uppföljningsmöten och telefonsamtal, med vårdnadshavarna i de ärenden där 

det har varit möjligt.   

I dokumentationen har socialtjänsten i samtliga ärenden utom två, 

uppmärksammat barnets hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång och 

relationer till anhöriga och andra närstående. De två ärendena där det inte 

framgår är de placeringar som var kortare än två månader.  

2.2.2.5 Övervägande och omprövningar 

Socialnämnden är skyldig att minst en gång var sjätte månad överväga om vård 

i ett annat hem än det egna, som ges med stöd av SoL eller 2 § LVU18, 

fortfarande behövs.19 Den kontinuerliga uppföljningen av vården av barnet eller 

den unge ska ge underlag till övervägandet. Ett övervägande är inget formellt 

beslut utan är att betrakta som en information eller anmälan till socialnämnden 

för att den ska hålla sig underrättad om vården av den unge. 

Har den unge beretts vård med stöd av 3 § LVU20, ska socialnämnden inom sex 

månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd 

av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex 

månader från senaste prövning. 

Övervägandet och omprövningen ska beskriva barnets utveckling och situation 

och om vården fortfarande behövs.  

Nämnden har inga egna rutiner för övervägande och omprövningar utan 

hänvisar även här till den stadengemensamma socialtjänstprocessen. Men för att 

säkerställa att nämnden håller lagstadgade tidsramar finns det en upprättad 

förteckning över tidpunkter för när ett övervägande eller omprövning ska ske i 

de enskilda ärendena.  

Vår aktgranskning visar att nämnden har gjort överväganden och omprövningar 

när det varit aktuellt i placeringar över sex månader, förutom för 

 

 

18 Den unge vårdas enligt LVU på grund av omsorgsbrist och missförhållanden i hemmet  
19 Kap 6 § 8 första stycket SoL och § 13 första stycket LVU 
20 Den unge vårdas enligt LVU på grund av eget beteende 
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ensamkommande barn. Gällande ensamkommande barn har nämnden istället 

fattat tidsbegränsade beslut. Är dessa kortare än sex månader görs inga 

överväganden utan ett nytt beslut ersätter övervägandet.  

2.2.2.6 Egenkontroller 

Den som bedriver socialtjänst ska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd, utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som 

krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet.21 Vidare ger Socialstyrelsen 

också i sina allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga på hem 

för vård eller boende också exempel på uppgifter som egenkontrollerna för 

dessa barn bör omfatta.22 

Nämnden har rutiner för egenkontroll i form av egenkontrollplaner för område 

myndighet. Kontrollerna omfattar främst utredningsprocessen. Varje enhetschef 

inom området ska enligt rutinen göra stickprov av tre ärenden per kvartal och 

där bland annat kontrollera utredningsmetoder, konsekvenser, barnets 

delaktighet och om utredningen har kommunicerats. Områdeschef ska 

sammanställa och göra analys av enhetschefernas egenkontroller två gånger per 

år. Enhetschef är ansvarig för att dessa kontroller genomförs och rapporteras till 

områdeschef.  

Områdeschef ska göra stickprov av två utredningar per kvartal och kontrollerar 

då främst utredningens kvalitét. Områdeschefen har under år 2019 sammanställt 

kontrollerna enligt upprättad dokumentation.  

Vid intervjuerna framkommer att resultaten från utförda egenkontroller återförs 

till medarbetarna på APT och metodhandledning. Man uppger samtidigt att 

detta att systematiskt sammanfatta och följa upp resultaten från 

egenkontrollerna är något som kan förbättras. 

Utöver dessa egenkontroller har 1:e social sekreterare varje månad en 

ärendegenomgång med samtliga handläggare i sin grupp. Syftet är att 

säkerställa en rättssäker handläggning. Vid ärendegenomgången kontrolleras 

olika delar av utrednings- och uppföljningsprocessen i Treserva, bland annat om 

det finns vårdplan och genomförandeplan för barn placerade på HVB. 

2.2.3 Bedömning 

Planerings- och uppföljningsprocessen för barn och unga på HVB innefattar 

många olika delar som tillsammans ska säkerställa att processen följer 

lagstiftning och gällande föreskrifter. Nämnden behöver inom alla dessa olika 

delar ha en god intern kontroll.23  

 

 

21 SOSFS 2011:9 Kap 5 § 2 
22 SOSFS 012:11 Kap 3 § 3 
23 Vi har under punkten 2.2.1 Utgångspunkter i granskningen redogjort för vad vi i denna granskning 
har definierat som tillräcklig intern kontroll (se sidan 11). 
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Stadsrevisionens bedömning är att nämnden till stora delar följer gällande 

regelverk men det finns också vissa brister i nämndens planerings- och 

uppföljningsprocess för barn och unga på HVB som behöver åtgärdas. 

Vi har i vår granskning noterat att det för några placeringar saknas 

genomförandeplaner. Genomförandeplaner ska enligt lagstiftningen alltid 

upprättas när barn och unga vårdas på HVB och är ett viktigt verktyg i 

nämndens planering och uppföljning av insatser som rör placerade barn. Om 

genomförandeplan saknas finns risk för att barnet eller den unge inte får de 

insatser som de behöver eftersom det inte är tydligt hur målen med insatsen, 

som finns i vårdplanen, ska uppfyllas. 

I de upprättade vård- och genomförandeplaner som vi granskat finns också 

brister vad gäller innehåll i planerna. Vi bedömer att innehållet inte fullt ut 

följer lagstiftning och föreskrifter.  I övervägande delen av 

genomförandeplanerna saknas bland annat när och hur planen ska följas upp, 

den unges och vårdnadshavarens syn på vården samt när och hur den unge ska 

ha kontakt med socialtjänsten. 

Nämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas på HVB genom 

bland annat regelbundna besök i det boende där den unge vistas och genom 

enskilda samtal med barnet eller den unge. I de ärenden som vi har granskat har 

övervägande delen barn och unga fått regelbundna besök. Av journalerna 

framgår däremot inte att enskilda samtal har hållits med barnet eller den unge. 

Enskilda samtal med barnet är en viktig del i uppföljningen för att nämnden ska 

få en bild av barnet och dess situation. Men det är också viktigt att barnet eller 

den unge ges möjlighet att prata om sådant som är viktigt för dem själva.   

Vi bedömer att nämnden har rutiner och genomför egenkontroller av 

utredningar men att kontrollen kan kompletteras med granskning av uppföljning 

av insats. Exempelvis om genomförandeplan finns eller om enskilda samtal 

sker.    

Sammantaget gör stadsrevisionen bedömningen att nämnden behöver åtgärda 

identifierade brister för att kunna ha en tillräcklig intern kontroll som 

säkerställer att planering, uppföljning av insatser för barn och unga i hem för 

vård eller boende följer lagstiftning och gällande föreskrifter. Vi lämnar därför 

följande rekommendationer: 

Stadsrevisionen rekommenderar Lundby stadsdelsnämnd att säkerställa att 

genomförandeplaner upprättas i samtliga placeringar av barn och unga på 

HVB och att innehållet i dessa följer gällande lagstiftning och föreskrifter. 

Stadsrevisionen rekommenderar Lundby stadsdelsnämnd att säkerställa att 

enskilda samtal med barnet eller den unge genomförs och dokumenteras i 

enlighet med gällande lagstiftning. 
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2.3 Uppföljning av Göteborgs Stads arbete 
med stöd till personer som utsätts för våld i 
nära relationer   
Stadsrevisionen granskade år 2018 nämndens arbete med stöd till personer som 

utsätts för våld i nära relationer.   

Syftet med granskningen var att bedöma om nämndens arbete med stöd till 

vuxna som utsatts för våld i nära relationer, eller till barn som kan ha utsatts för 

eller bevittnat våld var ändamålsenligt.  

I granskningen såg vi flera olika brister i nämndens styrning och uppföljning 

samt i efterlevnaden av regelverket. Utifrån detta gjorde vi sammanfattningsvis 

bedömningen att nämndens arbete med stöd till våldsutsatta vuxna och barn 

som utsatts för eller bevittnat våld inte var fullt ut ändamålsenligt. Vi bedömde 

bristerna som framkommit vad gäller Lundby stadsdelsnämnd som allvarliga.  

Bristerna vi såg i granskningen ledde till att vi bedömde att nämnden behövde ta 

ett helhetsgrepp kring området våld i nära relationer. Stadsrevisionen bedömde 

också att bristerna i den interna styrningen och kontrollen, samt bristerna 

gentemot föreskrifter och övriga riktlinjer, innebar en uppenbar risk för negativa 

och allvarliga konsekvenser för den enskilde. Det var bland annat dessa brister 

som föranledde att vi riktade kritik till nämnden i form av en erinran.  

Vi lämnade följande rekommendation till nämnden: 

Stadsrevisionen rekommenderar Lundby stadsdelsnämnd att säkerställa att 

nämndens arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer 

och barn som bevittnat våld lever upp till gällande regelverk.  

Denna rekommendation avsåg bland annat att nämnden: 

• ser till att inleda utredning av barns behov av stöd och hjälp när 

nämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för eller bevittnat 

våld 

• ser till att kunna erbjuda insatser till vuxna och barn som utsatts för våld 

i nära relationer, samt barn som bevittnat våld, utifrån målgruppens 

behov 

• har rutiner för hur barn ska tas om hand och stödjas av personal med 

adekvat kompetens om en förälder har avlidit till följd av våld 

• fastställer ansvaret för den interna och externa samverkan 

• har mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.  

Vi har i år följt upp denna rekommendation genom dokumentstudier och 

intervjuer.  



Revisionsredogörelse 

 

 

Stadsrevisionen 19 (28) 

  

 2020-03-17 

2.3.1 Iakttagelser 

2.3.1.1 Genomförda åtgärder 

Nämnden upprättade en åtgärdsplan för att omhänderta bristerna i 

granskningen. De har också följt upp åtgärderna vid flera tillfällen under året. 

Vi noterar att flera åtgärder i åtgärdsplanen har genomförts.  

Lundby stadsdelsnämnd har tagit fram och beslutat om ”Lokal plan mot våld i 

nära relation”24. Planen innehåller mål för det förvaltningsgemensamma arbetet 

i stadsdelen med våld i nära relationer. En styrgrupp är tillsatt för att följa upp 

åtgärderna i den lokala planen. En samordnare för ”våld i nära relationer” är 

föredragande i gruppen, samt ansvarig för att skapa en sektorsövergripande 

arbetsgrupp för att driva arbetet.  

Ett ”våld i nära team” har startats upp inom område myndighet med syfte att 

säkerställa ett ändamålsenligt arbetssätt. Två barnsekreterare och två 

handläggare vuxen samt en 1:e socialsekreterare har rekryterats. Alla 

nyinkomna ärenden gällande våld i nära relationer, både barn och vuxna, ska 

framöver hanteras där. Teamet kommer även att arbeta med utbildning och 

rådgivning till övriga handläggare inom sektorn.  

Nya rutiner har tagits fram och beslutats gällande handläggning av våld i nära 

relationer samt rutin för hur barn ska tas om hand när en förälder har avlidit till 

följd av våld. Flera utbildningsinsatser har genomförts, dels i handläggarskola 

gällande socialtjänstprocessen, dels en utbildning gällande våld i nära relationer 

för samtliga handläggare.  

En avtalsmall för skyddat boende har tagits fram och ett arbete pågår med att ta 

fram en mall för uppdragsbeskrivning för den specifika placeringen som ska 

finnas i respektive ärende.  

2.3.1.2 Förvaltningens utredningar och analyser  

Förvaltningen har genomfört två interna granskningar genom stickprov av 

utredningar. En av granskningarna gällde utredningar och aktualiseringar av 

ärenden för barn som bevittnat eller utsatts för våld. Den andra gällde kvalitén i 

utredningar av vuxna som utsatts för våld. Granskningarna visar att 

aktualiseringar av ärenden gällande barn som bevittnat eller har utsatts för våld 

numera leder till utredning.  Dock visar förvaltningens genomgångar av 

utredningarna att våldets påverkan på barnet inte utreds i den utsträckning som 

bör ske enligt de allmänna råden samt att barnets behov av stöd och hjälp inte 

alltid framkommer i utredningen. Gällande utredningar för vuxna finns det 

fortsatt brister gällande bedömning av risken att fortsatt utsättas för våld.  

 

 

24 Lundby stadsdelsnämnds lokala plan mot våld i nära relationer 2019, beslutad av Lundby 
stadsdelsnämnd i april 2019  
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Förvaltningen uppger att ytterligare egenkontroller ska genomföras nästa år av 

både aktualiseringar gällande barn, men också av kvaliteten i utredningarna. 

2.3.1.3 Ytterligare insatser att erbjuda behövs  

Enhetschefer och 1:e socialsekreterare har tagit fram ett underlag i april 2019, 

som beskriver behovet av insatser hos barn och vuxna som utsatts för våld i 

nära relationer. I analysen kommer förvaltningen fram till att nuvarande insatser 

mot vuxna inte är tillräckliga. Idag erbjuds främst externa insatser i form av 

skyddat boende. Även ytterligare insatser till barn behövs för att tillgodose 

behoven, enligt förvaltningen. Från och med 2020 kommer insatser till barn i 

form av trappansamtal25 att erbjudas samt fler psykologinsatser till vuxna.   

2.3.1.4 Intern och extern samverkan  

Ansvaret för den interna samverkan med exempelvis andra enheter så som 

försörjningsstöd har förtydligats i den lokala rutinen så att det framgår att det är 

handläggaren för våld i nära som är ansvarig för samverkan internt.  

Ansvarig för extern samverkan på individnivå är handläggaren medan 

styrgruppen är ansvarig på den övergripande strategiska nivån i stadsdelen.  

2.3.1.5 Nämndens uppföljning 

Nämnden har kontinuerligt fått uppföljning kring arbetet med våld i nära 

relationer. Nämnden har också begärt att få särskild uppföljning i form av 

beskrivning av effekter av åtgärder kring stadsrevisionens rekommendationer.  

2.3.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att flera av nämndens beslutade åtgärder för att 

omhänderta bristerna i arbetet med personer som utsatts för våld i nära 

relationer är genomförda eller påbörjade.  

Vår granskning visar att lokal plan inklusive mål mot våld i nära relationer är 

beslutad av nämnden. Därutöver har ett flertal rutiner och riktlinjer tagits fram. 

En förvaltningsövergripande styrgrupp samt ett våld i nära team har tillsatts för 

att arbeta med både planen och rutiner, för att säkerställa ett ändamålsenligt 

arbetssätt.  

Vår granskning visar att det finns fortsatta brister i nämndens arbete mot våld i 

nära relationer. Bland annat visar egenkontrollen att kvalitén i handläggningen 

har vissa brister, att ytterligare insatser att erbjuda behövs samt att en 

uppdragsbeskrivning för skyddat boende ska tas fram.   

Mot bakgrund av att flera insatser pågår, men att allt ännu inte är på plats 

bedömer stadsrevisionen att grunden för kritik ej längre kvarstår men att det 

 

 

25 En samtalsmetod som används för barn som har utsatts för våld i nära relationer  
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återstår en del arbete innan rekommendationen fullt ut är åtgärdad. 

Stadsrevisionen bedömer att rekommendationen kvarstår.   

2.4 Uppföljning av hantering av skyddade 
personuppgifter   
År 2015 iakttog stadsrevisionen ett flertal brister gällande hantering av 

skyddade personuppgifter samt felaktigt utlämnande av sekretesskyddade 

uppgifter. Stadsrevisionen lämnade därför följande rekommendation till 

nämnden: 

Stadsrevisionen rekommenderar Lundby stadsdelsnämnd att vidta tillräckliga 

åtgärder för att förhindra felaktigt röjande av känsliga och sekretesskyddade 

personuppgifter. 

Vid uppföljningen 2016 gjordes en större granskning av ändamålsenligheten i 

hanteringen av skyddade personuppgifter. Bedömningen var att 

rekommendationen kvarstod på grund av att nämnden inte vidtagit tillräckliga 

åtgärder. 

I uppföljningen 2017 bedömde vi att rekommendationen kvarstod då flera av 

åtgärderna inte var genomförda samt att den egenkontroll som förvaltningen 

själva genomfört visade på brister både i hanteringen och handläggningen av 

dessa ärenden. I uppföljningen 2018 hade dessa brister fortfarande inte 

åtgärdats, varför rekommendationen kvarstod och också bidrog till att Lundby 

stadsdelsnämnd fick kritik.  

Vi har i år följt upp rekommendationen genom att ta del av genomförda 

åtgärder, egenkontroller samt gjort intervjuer.  

2.4.1 Iakttagelser 

2.4.1.1 Genomförda åtgärder 

Stadsrevisionen noterar att nämnden samtliga år sedan granskningen av 

skyddade personuppgifter påbörjades har upprättat åtgärdsplaner för att 

omhänderta bristerna. Nämnden har begärt att få särskild uppföljning i form av 

beskrivning av effekter av åtgärder kring stadsrevisionens rekommendationer.  

Flera åtgärder för att förhindra röjandet av skyddade personuppgifter har 

vidtagits så som rutiner kring arkivskåp och uthämtning av akt, där åtkomsten 

har begränsats och logglistor införts. Därutöver sker numera regelbundna 

kontroller av behörigheter till ärendena i Treserva. Kontrollerna visar att rutinen 

följs gällande att endast tre personer ska ha behörighet till ett skyddat ärende i 

Treserva.  

Enligt nämndens åtgärdsplan ska samtliga handläggare utbildas i och informeras 

om rutinerna för hantering av skyddade personuppgifter. Vi noterar att 
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utbildning sker löpande i handläggarskola samt inom ramen för den utbildning 

som jurist håller i för samtliga socialsekreterare. Rutinen tas upp och gås 

igenom löpande på APT på samtliga enheter enligt enheternas årshjul.  

2.4.1.2 Egenkontroll 

Vi noterar att en checklista har tagits fram som stöd vid upprättande av nya 

ärenden. Samtliga ärenden kontrolleras under året utifrån listan för att säkra 

följsamhet mot rutin.  

Egenkontroll har genomförts i november 2019 av ett antal akter. Genomförda 

stickprov visar att följsamheten till rutinen för hantering av skyddade 

personuppgifter är god. De brister som tidigare år noterats i stickprov är 

åtgärdade och hantering av fysiska akter har säkrats.   

2.4.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att de brister som tidigare funnits i hanteringen av 

känsliga och sekretesskyddade personuppgifter inte längre kvarstår. De åtgärder 

som har vidtagits har gett effekt, vilket också har kontrollerats och följts upp av 

nämnden. Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.   

2.5 Uppföljning av det systematiska 
brandskyddsarbetet  
Stadsrevisionen granskade 2016 det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). 

Granskningen resulterade i att vi riktade tre rekommendationer till nämnden. Vi 

följde upp rekommendationerna 2017 och bedömde då att en rekommendation 

kvarstod. Vid uppföljningen 2018 kvarstod rekommendationen:   

Stadsrevisionen rekommenderar Lundby stadsdelsnämnd att se till att 

verksamheten en gång om året rapporterar in egenkontrollen till säkerhetschef 

eller motsvarande. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom intervjuer och 

dokumentationsgranskning.   

2.5.1 Iakttagelser  

Stadsrevisionen noterade att nämnden upprättade en åtgärdsplan med anledning 

av bristerna i granskningen 2016 som sedan har reviderats efter att åtgärder 

genomförts.   

Under åren har det övergripande ansvaret för det systematiska 

brandskyddsarbetet innehafts av flera olika roller och personer i organisationen. 

Ansvaret är nu fördelat till utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap.   
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Enligt fullmäktiges riktlinjer ska enheterna genomföra egenkontroller en gång i 

kvartalet av brandskyddet. Egenkontrollerna ska dokumenteras och det ska 

framgå vad som kontrollerats, vad resultatet blev, när kontrollen genomfördes 

samt när åtgärd vidtagits. Verksamheten ska en gång om året rapportera in 

egenkontrollen utifrån de ovan givna områdena till organisationens 

säkerhetschef eller motsvarande.  

Granskningen 2018 visade på brister både gällande inrapportering av 

egenkontroller, men också att alla enheter inte genomfört sina egenkontroller 

enligt plan.  

Förvaltningen har tagit fram en uppföljningsstruktur för det systematiska 

brandskyddsarbetet. I it-stödet Stratsys finns en rapportmall med frågor som ska 

besvaras av samtliga enhetschefer samt att genomförda egenkontroller ska 

biläggas. Vi noterar att uppföljning och sammanställning har genomförts av 

utvecklingsledare säkerhet kring vilka enheter som har rapporterat respektive 

inte har rapporterat in sina egenkontroller under året. Sammanställningen visar 

att resultatet har varierat under året men att enheterna till stor del genomfört 

egenkontrollerna i kvartal fyra.   

Vi noterar även att stickprov har genomförts av åtta enheters egenkontroller, 

enligt upprättad rutin. Stickproven visar att samtliga frågor i egenkontrollen har 

besvarats och eventuella åtgärder tydligt dokumenterats. 

Flera utbildningsinsatser har genomförts och chefernas ansvar har förtydligats. 

Förvaltningen har sammanställt och rapporterat SBA i en säkerhetsrapport till 

nämnden i samband med årsrapporten. I rapporten framgår vilka åtgärder som 

kommer vidtas under kommande år för att förbättra SBA.  

2.5.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att nämnden har beslutat om åtgärder för att enheterna 

ska rapportera in sina egenkontroller. Vi bedömer också att antalet 

egenkontroller har ökat. Vidare menar vi att förvaltningen har genomfört 

uppföljning och stickprov av enheternas SBA vilket ger en god kännedom kring 

vilka enheter som behöver stöd och insatser. Mot bakgrund av detta bedömer 

stadsrevisionen att rekommendationen gällande inrapportering av 

egenkontrollen är omhändertagen.  
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3 Granskning av räkenskaper 
och bokslut 
Nämnden ansvarar för att räkenskaperna är rättvisande och upprättade i enlighet 

med gällande lagstiftning. 

Revisorernas uppdrag är att pröva om nämndens räkenskaper är rättvisande och 

upprättade i enlighet med gällande lagstiftning.  

Granskningen av räkenskaper och bokslut omfattar följande delar: 

• översiktlig granskning av delårsrapport per augusti 2019 

• intern kontroll i redovisningsrutiner 

• årsbokslut. 

Nedan redovisas resultatet av granskningen. 

3.1 Översiktlig granskning av delårsrapport  
Vi granskar delårsrapporten översiktligt, vilket innebär att granskningen är 

inriktad på en övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Det har i 

vår översiktliga granskning av delårsrapporten per augusti 2019 inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med gällande 

föreskrifter och god redovisningssed. 

3.2 Granskning av intern kontroll i 
redovisningsrutiner  
Granskningen av nämndens interna kontroll i redovisningsrutiner omfattar 

följande delar:  

• löneprocess 

• intäktsprocess 

• inköpsprocess 

• bokslutsprocess 

• näsrståendeförhållanden. 

3.2.1 Iakttagelser 

Resultatet av granskningen redovisas i den lägesrapport som skickades till 

förvaltningen i februari 2020. Lägesrapporten innehåller revisorernas 

iakttagelser och bedömning tillsammans med förvaltningens kommentarer.  

Revisorernas bedömning innehåller förslag på förbättringsåtgärder som syftar 

till att stärka den interna kontrollen inom granskade rutiner. Det är därför viktigt 
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att förvaltningen ser till att revisorernas förslag till förbättringsåtgärder 

genomförs i verksamheten.  

3.2.2 Bedömning 

Stadsrevisionens bedömning är att den interna kontrollen inom de granskade 

processerna i allt väsentligt är tillfredsställande.  

3.3 Granskning av årsbokslut 

Granskningen av nämndens bokslut för verksamhetsåret 2019 omfattar 

upprättade resultaträkningar och balansräkningar.  

3.3.1 Iakttagelser  

Granskningen visar att: 

• inrapporterat material är korrekt 

• nämnden har följt de bokslutsanvisningar och riktlinjer som Göteborgs 

Stad har gett ut 

• inga förhållanden som kan skada förtroendet för verksamheten har 

uppmärksammats. 

Inga väsentliga avvikelser i övrigt förekommer. 

3.3.2 Bedömning 

Stadsrevisionen bedömer att nämndens årsrapport ger en i alla väsentliga delar 

rättvisande bild av nämndens finansiella ställning per den 31 december 2019 

enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
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4 Stadsrevisionens uppdrag  
och rapportering 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen.  

Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I Göteborg är 

de totalt 22 stycken. Revisorerna är oberoende och granskar på 

kommunfullmäktiges uppdrag, och därigenom indirekt också för medborgarna.  

Revisorerna prövar årligen om ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna 

fullgör sina uppdrag. Revisorerna uttalar sig årligen om nämndledamöternas 

ansvar i en revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. Utöver 

revisionsberättelsen upprättar revisorerna även revisionsredogörelser, en för 

varje nämnd. I revisionsredogörelsen sammanfattas all granskning som 

revisorerna har genomfört i nämnden under året.  

Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. 

Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs 

av kommunen. I Göteborg utses i regel två lekmannarevisorer för varje bolag.  

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera 

nämnder och bolag. Dessa redovisas löpande under året till kommun-

fullmäktige i revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar all den 

granskning som har gjorts i kommunen under det aktuella året.  

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen. 
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5 Språkbruk och 
revisionstermer 
Efter genomförd granskning lämna revisorerna ofta rekommendationer till de 

granskade nämnderna. Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i 

verksamheten där revisorerna bedömt att det finns behov av förbättringar.  

Rekommendationernas syfte är ytterst att ge nämnden ett stöd i att utveckla och 

förbättra verksamheten. Revisorerna följer som regel upp vilka åtgärder som 

nämnden har genomfört för att följa revisorernas rekommendationer. 

Utöver att revisorerna lämnar rekommendationer förekommer det även att 

revisorerna riktar kritik mot en nämnd. Under vissa speciella omständigheter 

kan kritik riktas endast mot delar av en nämnd eller mot enskilda ledamöter. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 

allvarlig karaktär och där revisorerna bedömer att nämnden inte fullgjort sitt 

uppdrag på ett tillfredsställande sätt.  

Revisionskritik ges antingen i form av en erinran eller en anmärkning. En 

anmärkning är en allvarligare kritik än en erinran. Kritik i form av en 

anmärkning är reglerad i kommunallagen. Det senare innebär att 

kommunfullmäktige måste behandla anmärkningen och besluta om fullmäktige 

ska ställa sig bakom anmärkningen eller ej. Om revisorerna mot bakgrund av 

anmärkningen dessutom beslutar att inte tillstyrka ansvarsfrihet, måste 

fullmäktige även besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller ej. 

Revisorerna har tagit fram skriften Nämndledamöters ansvar. I denna har 

revisorerna utvecklat hur de ser på och bedömer ledamöternas ansvar. Skriften 

finns tillgänglig på stadsrevisionens hemsida.  
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