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1 Inledning 
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll §17 
fastställde nämnden i samband med budget intern kontrollplan som innehåller områden 
eller processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att 
verifiera att redan införda åtgärder har fått effekt. 
Stadsdelsnämnden har under 2020 att särskilt granska två administrativa processer. 
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2 Risk för oegentligheter och förtroendeskador 

2.1.1 Sammantagen risk för felaktigheter som kan innebära kostnader 
och förtroendeskada 

Riskbeskrivning 
Styrning och ledning vad gäller administrativa processer inom stadsdelsnämndens 
ansvarsområde och reglemente är viktig för att säkra kostnadsmedvetenhet och 
minimering av risk för oegentligheter som leder till förtroendeskada. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Konsekvens kan bli kostnader och förtroendeskada. 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter (Intern 
kontrollplan) Status och kommentar 

Granskning av 
intäktshantering 

 Avslutad 
 
 
2020-06-01 
 
Processen är uppdelad i biståndsbeslut, avgiftsbeslut, uppföljning 
av intäkter, fordringsbevakning och inkasso. För de tre första 
delarna är förvaltningens bedömning att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Rutiner kring avgiftsbeslut och uppföljning har 
tagits fram för att säkra processen inom de områden som 
granskningen omfattar. För den sista delen behöver förvaltningen 
arbeta med att stärka rollfördelning och kommunikation med 
intraservice. 
Det finns svårighet i styrning och ledning då processen är 
uppdelad på flera enheter och förvaltningar. Förvaltningen 
bedömer att det inte finns någon funktion som har överblick över 
hela processen. Detta är ett utvecklingsområde för att stärka den 
interna kontrollen. 
Det finns eventuellt en bristande kunskap om styrande dokument 
på stadennivå då inga av de lokala styrande dokumenten för 
Lundby stadsdelsförvaltning hänvisar till dessa. Förvaltningen ser 
att kunskapen kring stadens styrande dokument behöver finnas 
med som ett tydligt moment i introduktion för nya handläggare. 
Förvaltningen behöver få kunskap om Osäkra kundfordringar 
befarade, konto: 7352. Dels varför Lundby stadsdelsförvaltning 
har mer fordringar än övriga stadsdelsförvaltningar och dels 
varför de ökat senaste åren. 

Systematik kring 
intäktskassor 

 Avslutad 
 
 
2020-06-01 
 
Förvaltningens bedömning är att det finns ett systematiskt 
arbetssätt som gör att nämnden hittar brister, åtgärdar och följer 
upp intäktskassor. 
Det finns alltid en risk med kontanthantering om rutinerna inte 
följs. Med tanke på risken har förvaltningen tagit bort de flesta 
kontantkassorna sedan ett par år. 
En kontantkassa innebär en omfattande insats, dels genom avtal 
med Nokas och dels genom arbete på enheten och 
ekonomiavdelningen. Förvaltningen bör därför utvärdera om den 
kontantkassa som finns idag kan avslutas. 
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