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1 Inledning 
Stadsrevisionen har granskat om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt 
om den interna kontrollen är tillräcklig. Stadsrevisionens granskning visade att det fanns 
förbättringsområden i delar av nämndens verksamhet enligt rekommendationerna i 
revisionsredogörelsen. När det gäller granskning av stöd till personer som utsätts för 
våld i nära relation och hantering av skyddade personuppgifter riktar stadsrevisionen 
kritik mot stadsdelsnämnden i form av en anmärkning. I övrigt bedömer stadsrevisionen 
att nämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att resultaträkning 
och balansräkning har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning. 
Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att 
utveckla och förbättra verksamheten. Kritik lämnas när revisorerna ser brister i 
verksamheten som är av mer allvarlig karaktär. Anmärkning är det allvarligaste typen 
av kritik. Anmärkning kan lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 
Denna åtgärdsplan omfattar granskningsåret 2018 och stadsdelsnämnden har fått 
rekommendationer inom följande områden: 

• Nämndens informationssäkerhetsarbete 
• Läkemedelshantering inom bostad med särskild service 
• Granskning av intern kontroll avseende inköp och upphandling 
• Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation 
• Uppföljning av hantering av skyddade personuppgifter 
• Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 

Uppföljning av åtgärdsplanen samt information om eventuella nya åtgärder (exempelvis 
efter genomförda egenkontroller eller avslutad utredning) lämnades till 
stadsdelsnämnden i uppföljningsrapport per augusti samt i ett särskild fördjupat ärende i 
oktober. Rapporteringen nedan är slutrapportering till nämnden vad gäller åtgärder 
utifrån revisionens rekommendationer 2018. 
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2 Åtgärder utifrån revisionens rekommendationer 
Nedan rapporterar förvaltningen om status för åtgärderna som togs fram med anledning 
av rekommendationer och kritik från revisionens granskningar. 

2.1 Rekommendation från revisionens granskningar 

2.1.1 Risk att stadsdelsnämnden arbete med stöd till personer som 
utsätts för våld i nära relation och barn som bevittnat våld inte 
lever upp till gällande regelverk (rekommendation och anmärkning 
revisionen) 

Riskbeskrivning 
Stadsrevisionens granskning av Lundby stadsdelsnämnd visar på allvarliga brister inom 
delar av socialtjänstens verksamhet. Särskilt stora brister har stadsrevisionen sett i 
arbetet med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation. 
  
Stadsrevisionen bedömer att verksamheten inte har haft en tillräcklig intern styrning och 
kontroll gällande dessa delar samt att den inte fullt ut lever upp till gällande regelverk.  
  
Mot bakgrund av de brister som stadsrevisionen funnit i sin granskning av socialtjänsten 
riktar stadsrevisionen kritik mot Lundby stadsdelsnämnd i form av en anmärkning. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Den bristande styrningen och kontrollen, samt brister gentemot föreskrifter och övriga 
riktlinjer innebär en uppenbar risk för negativa och allvarliga konsekvenser för den 
enskilde. 
 
 

Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Nämnden fastställer lokal 
plan för arbetet mot Våld i 
nära relationer, inklusive 
mål, aktiviteter och 
uppföljning för 2019 
 

Revisionen bedömer att 
SDN Lundby bör se till att 
fastställa mål för arbetet 
samt när och på vilket sätt 
dessa ska uppnås 

 Avslutad 
 
 
Nämnden fastställde plan på 
sammanträde i april 2019. 

Slutdatu
m 
2019-04-
30 

Inleda utredning av barns 
behov av stöd vid 
kännedom om att ett barn 
kan ha utsatts för eller 
bevittnat våld. 
 

Förändrat arbetssätt har 
införts på 
mottagningsenheten där 
utredning nu alltid inleds 
både när barn kan ha utsatts 
för våld eller bevittnat våld. 
Information om skyldigheten 
att utreda enligt SOSFS 
2014:4 genomförs på 
arbetsplatsträff och 
metodhandledning samt 
planeras att genomföras 
genom internutbildning i 
Våld i nära relationer. 

 Avslutad 
 
 
Förändrat arbetssätt har 
införts på 
mottagningsenheten. 
Enhetschefer och förste 
socialsekreterare informerar 
löpande om skyldigheten 
enligt SOSFS 2014:4 på 
APT. Det har gjorts i 
april/maj. 
Internutbildning om våld i 
nära relationer har 
genomförts i maj. Utbildning 
genomförs varje termin. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Utreda behoven hos 
vuxna våldsutsatta och 
barn som bevittnat våld 
utifrån de allmänna råden i 

Genomgång av SOSFS 
2014:4 genomförs på 
samtliga enheter både på 
arbetsplatsträffar och på 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-12-
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

SOSFS 2014:4. 
 

metodhandledning. En 
internutbildning i Våld i nära 
relationer genomförs i maj. 

Internutbildning om våld i 
nära relationer genomfördes 
i maj. 
Kontroll sker vid 
ärendegenomgång på flera 
enheter. 

31 

Analys av behovet av 
insatser till vuxna 
våldsutsatta och barn 
 

Analys av behovet av 
insatser till vuxna 
våldsutsatta och barn 
kommer att göras av 
berörda enhetschefer samt 
kvalitetsutvecklare i april. 
Analysen kommer sedan att 
kommuniceras med 
förvaltningens 
utförarverksamheter. 

 Avslutad 
 
 
Enhetschefer, förste 
socialsekreterare och 
kvalitetsutvecklare har gjort 
analys av behovet av 
insatser under april månad. 
Analysen har presenterats 
för resursenheten familj och 
resursenheten vuxen. 

Slutdatu
m 
2019-04-
30 

Erbjuda insatser till vuxna 
och barn som utsatts för 
våld i nära relation, samt 
barn som bevittnat våld, 
utifrån målgruppens 
behov. 
 

Arbeta aktivt med att 
säkerställa att 
utförarverksamheter i egen 
regi kan erbjuda insatser 
som stämmer överens med 
målgruppens behov. 
Förvaltningen kommer även 
att ta kontakt med externa 
leverantörer för att se vilket 
stöd som kan erbjudas. En 
kontakt med 
Psykologenheten är 
påbörjad. 

 Avslutad 
 
 
Utifrån behovsanalysen som 
gjordes under året har 
internt samarbete med 
utförarverksamheter 
påbörjats och intensifieras 
under 2020. 
Utförarverksamheter 
kommer lägga fokus på 
hemmaplanslösningar, 
effektiviserar och prioriterar 
stödinsatserna så att de 
bättre matchar behoven som 
identifierats. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Lämna tydliga uppdrag till 
skyddade boenden vid 
placeringar 
 

Aktivt arbeta med att de 
rutiner som finns följs så att 
tydliga uppdrag lämnas till 
leverantörer av skyddade 
boenden. 
Informationsinsatser 
kommer att genomföras till 
arbetsledare och 
genomgång kommer ske i 
samband med 
ärendegenomgång. 

 Avslutad 
 
 
Kompetensutveckling är 
genomförd under hösten. 
  

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Säkerställa ett 
ändamålsenligt arbetssätt 
 

Team "Våld i nära 
relationer" kommer att bildas 
och beräknas starta i 
augusti 2019. Teamet 
placeras under 
socialtjänstens 
mottagningsenhet. 
Inledningsvis kommer 
teamet bestå av tre 
socialsekreterare och 
kontakt har tagits med 
Dialoga för stöd och 
vägledning i samband med 
uppstarten. På sikt kommer 
teamet att hantera alla 
ärenden oavsett om det är 
ett barn eller en vuxen som 
är utsatt för våld. Teamet 
kommer även att arbeta 

 Avslutad 
 
 
Utvecklingsarbetet har 
pågått under året med fokus 
på att utveckla arbetet och 
arbetssättet med våld i nära 
relationer. Rutiner har 
skapats, utbildningsinsatser 
har skett och ett våld team 
har rekryterats. Arbetet 
kommer att fortsätta under 
2020. 
  

Slutdatu
m 
2019-12-
31 
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

med att vägleda till stöd för 
den som utövar våldet. 

Följa befintlig rutin "Våld i 
nära relationer " 
 

Information om revisionens 
kritik samt vilka rutiner som 
finns genomförs på samtliga 
arbetsplatsträffar på 
Område myndighet under 
februari-mars.  Befintlig rutin 
avseende Våld i nära 
relationer   revideras under 
mars 2019 utifrån 
revisionens påpekanden. 

 Avslutad 
 
 
Kontroll har genomförts 
under våren och rutinen har 
reviderats. 
Kontroll av efterlevnad av 
befintlig rutin samt analys av 
orsaker till eventuella brister 
görs kontinuerligt av 
kvalitetsutvecklarenunder 
hösten. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Ta fram rutin för hur barn 
ska tas om hand och 
stödjas av personal med 
om en förälder har avlidit 
till följd av våld 
 

Rutin för hur barn ska tas 
om hand och stödjas av 
personal med adekvat 
kompetens om en förälder 
har avlidit till följd av våld 
kommer att tas fram i april 
och implementeras i maj-
juni. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-06-
30 

Ta fram rutin för att 
säkerställa barnets 
skolgång under placering i 
skyddat boende och 
informerar verksamheten 
 

Rutin för att säkerställa 
barnets skolgång under 
placering i skyddat boende 
har tagits fram och 
information om rutinen har 
gått ut till verksamheten. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-05-
31 

Avtal som reglerar 
kvaliteten i skyddat 
boende. 
 

Förvaltningen kommer att 
utarbeta ett material för 
kvalitetssäkring av skyddat 
boende. Kontakt har tagits 
med Spink(Stadens 
placerings och 
inköpsfunktion) 

 Avslutad 
 
 
Material för kvalitetssäkring 
av skyddat boende har 
tagits fram i samarbete med 
SPINK. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

2.1.2 Risk att stadsdelsnämnden inte vidtar tillräckliga åtgärder för att 
förhindra felaktigt röjande av känsliga och sekretesskyddade 
personuppgifter (rekommendation och anmärkning revisionen) 

Riskbeskrivning 
Stadsrevisionens granskning av Lundby stadsdelsnämnd visar på allvarliga brister inom 
delar av socialtjänstens verksamhet. Stadsrevisionens granskning visar också att 
nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa hanteringen av skyddade 
personuppgifter, en rekommendation som lämnades 2015.   
  
Stadsrevisionen bedömer att verksamheten inte har haft en tillräcklig intern styrning och 
kontroll gällande dessa delar samt att den inte fullt ut lever upp till gällande regelverk. 
Den bristande styrningen och kontrollen, samt brister gentemot föreskrifter och övriga 
riktlinjer innebär en uppenbar risk för negativa och allvarliga konsekvenser för den 
enskilde.  
  
Mot bakgrund av de brister som stadsrevisionen funnit i sin granskning av socialtjänsten 
riktar stadsrevisionen kritik mot Lundby stadsdelsnämnd i form av en anmärkning. 
 
Konsekvensbeskrivning 
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Felaktigt röjande av känsliga och sekretesskyddade personuppgifter kan få allvarliga 
konsekvenser för den enskilde. 
 
 

Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Säkra efterlevnad av rutin 
för hantering av 
sekretesskyddade 
personuppgifter. 
 

Gällande rutiner kring 
sekretess skyddade 
personuppgifter gås igenom 
i samband med:  
1.Handläggarskolan för 
socialsekreterare 
2. Vid introduktion av nya 
medarbetare  
3. På APT enligt årshjul  
4. Fortsatt internutbildning 
om skyddade 
personuppgifter, särskilt 
fokus på 1:e 
socialsekreterare                  
      
5. Vid ärendehandledning av 
skyddade ärenden där 
efterlevnaden av den del av 
rutinen som rör 
handläggningen 
kontrolleras                           
          
6. Två egenkontroller av 
följsamhet till rutin utförs 
under 
året.                                      
                                             
          
Uppföljning genomförs på 
OLG i form av analys av 
resultatet från 
egenkontroller. I samband 
med det säkerställs att 
eventuella brister 
omhändertas och att 
ansvarig chef utses för att 
vidta åtgärder. 

 Avslutad 
 
 
Förvaltningen har genomfört 
åtgärder enligt 
beskrivningen under våren 
och säkrat att fortsatt arbete 
sker inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Egenkontroll av antal 
behöriga per ärende 
 

Varje gång en person begär 
behörighet i ett ärende, 
kontrolleras antalet behöriga 
i ärendet vilket får vara 
maximalt tre stycken.   
Egenkontroll av antal 
behöriga per ärende i 
Treserva utförs en gång per 
kvartal i enlighet med 
fastställd rutin. Kontrollerna 
sammanställs skriftligen och 
lämnas till 
kvalitetsutvecklare. 

 Avslutad 
 
 
Egenkontroll har genomförts 
i enlighet med fastställd 
rutin. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Egenkontroll av 
upprättande och förvaring 
av fysisk personakt 
 

Egenkontroll av upprättande 
och förvaring av fysisk 
personakt genomförs av 
kvalitetsutvecklare två 
gånger om året.  
Genomgång sker på OLG 
och APT. 

 Avslutad 
 
 
Egenkontroll och 
genomgång på 
områdesledningsgrupp och 
arbetsplatsträff har 
genomförts under våren och 
hösten. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Ytterligare åtgärder under 
2019 för att förhindra 
röjandet av känsliga och 
sekretesskyddade 
personuppgifter 
 

Förvaltningen har sedan 
tidigare vidtagit en rad 
åtgärder men kommer under 
2019 att intensifiera och 
vidta ytterligare åtgärder att 
implementera rutinerna och 
säkerställa en korrekt 
hantering i verksamheten.  
En särskild 
informationssatsning 
kommer att genomföras till 
nyanställda och förste 
socialsekreterare.  
Stadsrevisionens 
rekommendationer blir en  
ståendepunkt på OLG och 
APT. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Punktlista för kontroll av 
känsliga och 
sekretesskyddade 
personuppgifter 
 

Punktlistan med särskilda 
kontrollfrågor kommer att tas 
fram.  
Seniorhandläggaren 
kommer att ansvara för 
genomgång av varje ärende 
med handläggaren utifrån 
skyddade personuppgifter. 
När det kommer ett nytt 
ärende ska 
seniorhandläggaren också 
se till att handläggaren följer 
punktlistan.  
Kvalitetsutvecklare kommer 
att introducera punktlistan 
till  1:e socialsekreterare 
som är ett stöd till 
handläggaren i det dagliga 
arbetet. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Genomgång av samtliga 
ärenden med skyddade 
personuppgifter för att 
säkerställa att rutinen 
avseende skyddade 
personuppgifter följs i 
samtliga ärenden. 
 

Seniorhandläggare går 
igenom samtliga ärenden 
utifrån checklista som tagits 
fram för att säkra att rutinen 
följs.  
Genomförs under april/maj 
samt augusti/september. 

 Avslutad 
 
 
Risk för att känsliga och 
sekretesskyddade 
personuppgifter röjs bedöms 
inte längre kvarstå. 
Genomförda stickprov visar 
att följsamheten rill rutinen 
för hantering av skyddade 
personuppgifter är god. 

Slutdatu
m 
2019-09-
30 

2.1.3 Risk att journalföringen av läkemedelshantering inte sker i enlighet 
med gällande föreskrifter och stadens riktlinjer (rekommendation 
stadsrevisionen) 

Riskbeskrivning 
Sammantaget gör stadsrevisionen bedömningen att nämnden behöver åtgärda 
identifierade brister för att säkerställa en ändamålsenlig läkemedelshantering med en 
tillräcklig intern styrning och kontroll.  
 
Revisionens rapport visar att granskade journaler saknar dokumenterade ansvarsövertag 
och vårdplaner för läkemedelshantering. Det saknas också signeringar på 
signeringslistorna och noteringar i journalerna gällande vid behovsläkemedel. 
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Granskningen visar att brister i signeringslistorna eller i hanteringen av vid 
behovsläkemedel inte alltid fångas upp eller leder till en avvikelse eller 
journalanteckning. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Brister i läkemedelshanteringen kan innebära en risk för patientens säkerhet och hälsa. 
 

Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Genomgång av befintliga 
rutiner tillsammans med 
HS 
 

Enhetschefen på respektive 
boende ska ha kunskap och 
kännedom om befintliga 
rutiner kring 
läkemedelshantering samt 
vilket ansvar chefen har 
utifrån gällande rutinen. 
Regelbundna genomgångar 
och möten bokas in med 
HSV och cheferna inom 
BmSS enligt årshjulet. 

 Avslutad 
 
 
Under året genomfördes två 
träffar mellan cheferna för 
bostad med särskild service 
och daglig verksamhet samt 
hälso- och sjukvård för en 
genomgång av gällande 
rutiner kring 
läkemedelshantering samt 
chefernas ansvar utifrån 
rutinen. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Säkerställa att 
medarbetare inom BmSS 
har kunskap om gällande 
rutiner 
 

Höja kunskapsnivå och gå 
igenom aktuell rutin för att 
ge stöd till stödassistenter i 
det dagliga arbetet. 
Stödpedagoger har fått i 
uppdrag att säkerställa att 
riktlinjerna för 
läkemedelshantering 
efterlevs och är kända för 
alla medarbetare inom 
BmSS. Uppföljning sker på 
APT och läggs in i årshjulet. 

 Avslutad 
 
 
Detta har lagts in i årshjulet 
och kommer att göras under 
2020. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Månatlig analys av 
avvikelsen vid brister i 
signeringar på 
signeringslistorna och vid 
behovsläkemedel. 
 

Med hjälp av 
kvalitetsutvecklare ska en 
månatlig analys av 
avvikelsen göras och 
dokumenteras.  
Genomgång med gruppen 
på OLG. 

 Avslutad 
 
 
På grund av förändrat och 
utökat uppdrag för 
kvalitetsutvecklare har 
åtgärden utifrån 
rekommendationen 
förändrats något. 
Enhetschefer har 
tillsammans med 
stödpedagoger gått igenom 
avvikelser, analyserat och 
lyft dessa på gemensamma 
möten i arbetsgrupperna där 
åtgärder tagits fram. 
Fortsatt arbete med att 
utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet genom att 
göra bättre analys av 
avvikelser vid brister, och 
följa upp om vidtagna 
åtgärder har gett effekt, 
kommer att vara fokus under 
2020. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Rutiner för 
läkemedelshantering känd 
av samtliga 

Skriftlig information till 
samtliga sjuksköterskor 
samt muntlig genomgång på 

 Avslutad 
 

Slutdatu
m 
2019-04-
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

sjuksköterskor 
 

verksamhetsmöte. Årlig 
genomgång planeras 
Förväntad effekt: Kända 
rutiner leder till ökad 
följsamhet i arbetet 

 30 

Underlag från läkare och 
vårdplan för patienter med 
läkemedelsövertag 
 

Genomgång av samtliga 
patienters journal för att 
kartlägga om det finns 
underlag för 
läkemedelsövertag från 
läkare samt vårdplan för 
läkemedelshantering.  
Utifrån kartläggningens 
resultat görs planering för att 
säkerställa att underlag från 
läkare samt aktuell vårdplan 
finns. 
Förväntad effekt: Säkra att 
journalföring följer 
riktlinjerna och att den 
enskilde får stöd och hjälp 
för att inta sina läkemedel. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Månatlig uppföljning av 
signeringslistor 
 

Komplettera riktlinje med 
lokal rutin för uppföljning av 
signeringslistor genom 
månatlig signering. Ansvarig 
sjuksköterska genomför 
analys av hur 
läkemedelshanteringen 
fungerat föregående månad. 
Vid brister ska avvikelse 
skrivas. Ansvarig 
sjuksköterska signerar på 
signeringslistan att analys är 
genomförd. 
Förväntad effekt: Säkerställa 
att månatlig analys 
genomförs och att avvikelser 
identifieras och åtgärdas. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

2.1.4 Risk att stadsdelsnämnden inte genomför och dokumenterar 
egenkontroller och uppföljning av läkemedelshanteringen för att 
säkerställa följsamheten mot gällande föreskrifter och stadens 
riktlinjer (rekommendation stadsrevisionen) 

Riskbeskrivning 
Sammantaget gör stadsrevisionen bedömningen att nämnden behöver åtgärda 
identifierade brister för att säkerställa en ändamålsenlig läkemedelshantering med en 
tillräcklig intern styrning och kontroll.  
 
Stadsrevisionen bedömer att det inte görs tillräcklig uppföljning och kontroll av 
läkemedelshanteringen vid stadsdelens boenden med särskild service. Det saknas en 
systematisk uppföljning av signeringarna, avvikelserna och journalanteckningarna. Det 
innebär att det finns en risk att brister i läkemedelshanteringen inte upptäcks och 
åtgärdas. Det saknas tillräcklig uppföljning för att säkerställa att berörd personal har 
giltig delegation. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Brister i läkemedelshanteringen kan innebära en risk för patientens säkerhet och hälsa. 
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Systematisera egenkontro
ller och uppföljningar för 
att säkerställa att 
riktlinjerna för 
läkemedelshantering 
efterlevs 
 

Skapa årshjul för 
egenkontroller samt 
förtydliga vilka 
egenkontroller som behöver 
genomföras utifrån 
identifierade brister.  Under 
hösten görs en 
genomlysning av 
egenkontroller för att säkra 
det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
Åtgärdsplanen uppdateras 
efter genomlysningen. 

 Avslutad 
 
 
Årshjul för egenkontroller 
har skapats och 
egenkontroller 
systematiserats utifrån 
identifierade brister. Årshjul 
kommer att följas under 
2020. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Årlig genomgång av 
gällande rutiner 
 

Gällande rutiner kring 
läkemedelshantering gås 
igenom i samband med 
introduktion och årlig 
genomgång samt 
uppföljning av följsamhet på 
verksamhetsmöten. 
Uppföljning genomförs i 
form av självskattning av 
följsamheten.  
Förväntad effekt: Kunskap 
om gällande riktlinjer och 
rutiner ökar. Självskattning 
används tillsammans med 
egenkontroll för bedömning 
om det behövs vidtas 
åtgärder. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-11-
15 

Lokal rutin kring 
läkemedelshantering ska 
finnas på samtliga boende 
 

Lokal rutin kring 
läkemedelshantering ska 
finnas på samtliga boende. 
Kartläggning ska 
genomföras av de lokala 
rutinerna för 
läkemedelshantering. 
Lokala rutiner tas fram eller 
uppdateras och samverkas 
med enhetschef. 
Årlig genomgång av lokala 
rutiner görs. 
Förväntad effekt: Tydliggöra 
hur läkemedelshanteringen 
på respektive boende. 

 Avslutad 
 
 

Slutdatu
m 
2019-08-
30 

2.1.5 Risk att upphandlingar och inköp inte sker i enlighet med gällande 
regelverk (rekommendation stadsrevisionen) 

Riskbeskrivning 
Stadsrevisionens bedömning är att nämnden har en bristande följsamhet gentemot lagen 
om offentlig upphandling, stadens regelverk och eget regelverk avseende upphandling 
och inköp. Stadsrevisionen menar att nämnden behöver säkerställa att upphandlings- 
och inköpsarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Området är förtroendekänsligt. Brister i arbetssättet riskerar att medföra ekonomisk 
skada. 
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Utreda hur genomförande 
av direktupphandling ska 
organiseras samt hur 
styrning av inköp ska ske 
så att direktupphandling 
sker i 
beställningsverktyget 
 

För att minimera risker 
kopplat till dokumentation av 
direktupphandlingar, 
leverantörskontroll samt 
sammanräkning av värde för 
direktupphandling av 
samma sort genomför 
förvaltningen en utredning. 
Inköp av 
ramavtalsleverantörer som 
finns i beställningsverktyget 
ska säkras. Efter genomförd 
utredning återkommer 
förvaltningen med fler 
åtgärder. 

 Avslutad 
 
 
Utredning har lett fram till 
följande åtgärder eller 
åtgärdsplan: 
1. Dokumentation av 
direktupphandlingar 
Vi har uppdaterat 
inköpsrutiner så att 
direktupphandlingsinköp ska 
göras i Proceedo oavsett 
belopp eller skäl. Vissa 
undantag finns inom 
exempelvis IFO. Information 
om de nya rutinerna har 
skett till förvaltningens 
administratörer. 
Direktupphandling kan ske 
utanför Proceedo om de nya 
rutinerna inte följs, vilket kan 
innebära risk för fel, varför 
det är viktigt med 
uppföljning. 
Vi har begränsat behörighet 
bara till administratörer för 
att kunna göra inköp utan 
ramavtal i proceedo. 
Alla administratörer fått 
instruktioner och genomgått 
utbildning för att säkerställa 
dokumentationen. 
Administratör har i uppdrag 
att utreda fakturor som 
saknar underlag eller 
dokumentation och 
återkoppla med berörd 
verksamhet för återkoppling 
och utbildning. 
Utbildningsplan med 
information till alla 
administratörer och chefer 
under hösten med mer fokus 
på praktiska och operativa 
delar i inköpsprocess. 
2. Leverantörskontroll 
Leverantörskontroll ska 
göras på alla 
direktupphandlingsinköp 
över 5000 kronor. 
Dokumentation gör på 
blankett i system där resultat 
av kontroll framgår. Om 
direktupphandling inte görs i 
systemet ska information om 
leverantörskontroll skrivas in 
i kommentar till fakturan 
alternativt bifogas avtal. 
3. Sammanräkning av värde 
för direktupphandling 
Vi har skapat kod för 
uppföljning. Koden ska 
anges vid direktupphandling 

Slutdatu
m 
2019-06-
30 
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

oavsett summa eller skäl. 
Genom att ta ut rapporter på 
kod kommer vi att kunna 
följa upp 
direktupphandlingsinköp. 
Detta möter revisonens 
krav. Chefer måste 
uppmärksamma att alla 
direktupphandlingsinköp ska 
kodas.  

Ta fram rutin för 
uppföljning och intern 
kontroll inom inköp och 
upphandling 
 

Se över och analysera 
lämpliga interna kontroller 
för området inköp och 
upphandling samt ta fram 
rutin för systematisk 
uppföljning. 

 Avslutad 
 
 
Utifrån riskanalys inom 
området inköp och 
upphandling och för att 
säkerställa interkontroll har 
vi tagit fram följande rutin 
och aktiviteter 
- Stickprov av 
leverantörsfakturor för att 
kontrollera att inköp skett 
enligt upphandlingsregler 
och följer gällande rutiner 
- Genomföra 
behörighetskontroll för alla 
systemanvändare och 
attestanter 
- Kontrollera att det finns 
lättillgänglig info och rutiner 
för inköp och upphandling 
genom en 
enkätundersökning till alla 
administratörer 
-  Abonnemangsflöde i 
system ska kontrolleras och 
stämmas av vid behov med 
berörda verksamheter 
- Nya rutiner gällande 
direktupphandlingsinköp 
med en särskild kod i 
kontering av 
leverantörsfakturor för 
uppföljning och kontroll. Alla 
administratörer har fått info 
om det och gått ut till alla 
chefer genom chefsnytt 
augusti 2019. 
- Uppdatera och aktualisera 
ansvarslista som ett led i 
beskrivning av 
inköpsorganisation 
(styrande dokument). 

Slutdatu
m 
2019-06-
30 

Genomföra obligatorisk 
beställarutbildning för 
chefer 
 

För att säkra tillräcklig 
kompetens kring området 
inköp och upphandling 
genomförs 
beställarutbildning för 
chefer. 

 Avslutad 
 
 
Utbildning är påbörjad och 
kommer slutföras under 
kvartal 1 2020. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Säkra introduktion för ny 
beställare 
 

Säkra att ny beställare får 
tillräcklig 
introduktionsutbildning om 

 Avslutad 
 

Slutdatu
m 
2019-09-
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

området inköp och 
upphandling. 

 
Rutin från augusti är att nya 
beställare i systemet inte 
läggs upp förrän de fått 
introduktionsutbildning av 
inköpssamordnare eller 
inköpsspecialist. 

30 

Ta fram rutin för att 
säkerställa genomgång av 
behörigheter i 
beställningsverktyget 
 

Rutinen ska säkra 
systematisk genomgång av 
behörigheter vad gäller 
aktiva användare och att de 
stämmer överens med 
förvaltningens ansvarslista. 

 Avslutad 
 
 
Behörigheter har gåtts 
igenom under april och juni 
och dokumenteras på 
ekonomiavdelningens i: 
katalog. sharepointsida. 
Rutinen är att göra detta två 
gånger per år. Det som 
kontrolleras är: 
- Att behörigheter är 
kopplade till aktuella och 
aktiva användare. Använder 
som inte varit i systemet 
senaste 6 mån avslutas. 
-Att attestanter i system 
stämmer med 
ekonomisystem så att det 
inte finns inaktuella 
behörigheter. 
  

Slutdatu
m 
2019-06-
30 

2.1.6 Risk att stadsdelsnämnd inte säkerställer följsamhet mot gällande 
regelverk för informationssäkerhet (rekommendation revisionen) 

Riskbeskrivning 
Stadsrevisionen bedömer att nämnden brister i följsamhet mot regel-verken för 
informationssäkerhet inom ett par områden. Vi bedömer att det saknas en tydlig 
organisation inom informationssäkerhetsområdet med klargjorda roller och ansvar, 
vilket är en grundläggande förut-sättning för att kunna bedriva ett heltäckande och 
systematiskt informationssäkerhetsarbete. Vidare är vår bedömning att nämnden bör 
säkerställa att regelverket för informationssäkerhet efterlevs avseende incidenthantering 
och kontinuitetsplanering. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Bristande efterlevnad av regelverket för informationssäkerhet kan medföra ökad risk för 
att obehöriga får tillgång till känslig information. 
 

Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Tydliggöra ansvar för IT- 
och informationssäkerhet 
 

Förvaltningen tar fram ett 
styrdokument inom 
informationssäkerhet 
”Ansvar för IT- och 
informationssäkerhet”. 
Styrdokumentet anger vad 
ansvaret för IT- och 
informationssäkerhet 
innebär och hur det 

 Avslutad 
 
 
Förvaltningen har beslutat 
om Lundby 
stadsdelsförvaltnings riktlinje 
för styrning och ledning av 
digitalisering, IT och 

Slutdatu
m 
2019-06-
30 
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Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

delegeras inom 
förvaltningen. 

informationssäkerhet.  

Ta fram material för 
information och utbildning 
 

Förvaltningen tar fram 
informations- och 
utbildningsmaterial för att 
stärka följsamheten av 
informationssäkerheten. 

 Avslutad 
 
 
Förvaltningen kommer 
tillsammans med övriga 
stadsdelsförvaltningar att ta 
fram material för utbildning 
av chefer. 
Avvikelse: Material kommer 
att tas fram under 2020. 

Slutdatu
m 
2020-06-
30 

Öka kunskapen hos chefer 
om chefsansvaret kopplat 
till informationssäkerhet, 
stadens riktlinjer för 
informationssäkerhet 
samt ansvarsfördelning 
mellan förvaltningen och 
nämnden för intraservice 
 

Alla chefer i förvaltningen 
utbildas i vad chefsansvaret 
kopplat till 
informationssäkerhet 
innebär. Alla chefer i 
förvaltningen utbildas också 
i stadens riktlinjer inom 
informationssäkerhet 
inklusive 
ansvarsfördelningen mellan 
verksamheterna och 
nämnden för Intraservice. 

 Avslutad 
 
 
Avvikelse: Arbetet påbörjas 
under kvartal 4 2019 och 
kommer att fortsätta under 
2020. 

Slutdatu
m 
2020-06-
30 

Öka kunskapen hos 
medarbetare om regler 
och förhållningssätt inom 
informationssäkerhet 
 

Samtliga medarbetare 
kommer under året få 
utbildning på APT med 
sammanfattning av 
regelverken samt konkreta 
förhållningssätt inom 
informationssäkerhetsområd
et. 

 Avslutad 
 
 
Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap har tagit fram 
webbutbildning som finns att 
tillgå. 
Avvikelse: Webbutbildning 
kommer att skickas ut till 
medarbetare under kvartal 4 
2019 samt under kvartal 1 
2020. Fördjupad utbildning 
till medarbetare kommer att 
genomföras under kvartal 2 
2020. 

Slutdatu
m 
2020-06-
30 

Öka beredskap för 
eventuella avbrott 
 

Förvaltningen ska göra 
avbrotts- och 
kontinuitetsplanering av IT-
stöd senast 2019. Syftet är 
att det ska finnas en 
beredskap för hur 
verksamheten bedrivs om 
IT-stödet inte fungerar. 

 Avslutad 
 
 
I riktlinjen för 
informationssäkerhet 
framgår att verksamheten 
formellt ska besluta om den 
längsta tid som information 
kan vara otillgänglig eller 
system bedöms kunna vara 
ur funktion innan 
verksamheten påverkas i 
oacceptabel omfattning. 
Avvikelse: Förvaltningen har 
påbörjat arbetet med att ta 
fram och upprätta 
kontinuitetsplaner för 
verksamheterna. 

Slutdatu
m 
2020-06-
30 
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2.1.7 Risk att stadsdelsnämnden brister i styrning och uppföljning av 
informationssäkerheten (rekommendation revisionen) 

Riskbeskrivning 
Stadsrevisionen gör bedömningen att nämndens styrning och uppföljning av 
informationssäkerhetsarbetet har brister. Informationssäkerhet innebär att se till att all 
skyddsvärd information är tillgänglig, riktig, konfidentiell och spårbar. Stadsrevisionen 
har inte kunnat se att nämnden genomför någon systematisk uppföljning av hur 
regelverket för informationssäkerhet efterlevs eller att det sker uppföljning av 
informationssäkerhetsnivån. Stadsrevisionen bedömer att nämnden bör stärka sin 
uppföljning av informationssäkerhetsnivån. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Konsekvens kan bli att stadsdelsnämnden inte har kontroll vad gäller tilldelning och 
avslut av behörigheter. Det finns risk att nämnden lagrar information i system som inte 
är säkra vilket kan innebära konsekvens för den enskilda. 
 

Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Uppdatera kartläggning 
och informationsklassning 
av IT-stöd 
 

En sammanställning med 
kartläggning och 
informationsklassning av 
förvaltningens samtliga IT-
stöd genomförs har tidigare 
tagits fram och uppdateras 
under 2019 

 Avslutad 
 
 
Avvikelse: Förvaltningen har 
påbörjat arbetet med att 
uppdatera kartläggning och 
informationsklassning av IT-
stöd. 

Slutdatu
m 
2020-06-
30 

Säkra uppföljning av 
informationssäkerhetsarb
etet till stadsdelsnämnden 
 

Varje år ska en rapport tas 
fram med uppföljning, 
analys samt förslag på 
eventuella förbättringar av 
förvaltningens 
informationssäkerhetsarbete
. Rapporten presenteras för 
nämnden i samband med 
årsrapporten i februari och 
är en del av 
säkerhetsrapporten. 

 Avslutad 
 
 
Struktur för uppföljning till 
stadsdelsnämnden finns. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

2.1.8 Risk att stadsdelsnämnden inte har ett systematiskt 
brandskyddsarbete då egenkontrollen inte rapporteras in till 
säkerhetschef eller motsvarande (rekommendation revisionen) 

Riskbeskrivning 
Enligt fullmäktiges riktlinjer ska verksamheterna göra egenkontroller. Egenkontrollerna 
ska dokumenteras och där ska framgå vad som kontrollerats, vad resultatet blev, när 
kontrollen genomfördes samt när åtgärd vidtagits. Därutöver ska verksamheterna följa 
upp att samtliga anställda har kännedom om SBA i den egna verksamheten. 
Verksamheten ska en gång om året rapportera in egenkontrollen utifrån de ovan givna 
områdena till organisationens säkerhetschef eller motsvarande.   
 
Stadsrevisionen bedömer att enheterna till viss del har rapporterat in sina egenkontroller 
till säkerhetschef eller liknande under året. Stadsrevisionen bedömer att åtgärdsplanen 
inte har följts då inga stickprov av inrapporterade egenkontroller har genomförts. För de 
enheter som rapporterat in att de inte har genomfört egenkontroller enligt plan, eller för 
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de enheter som inte svarat på frågan har ingen uppföljning ägt rum.    
 
Mot bakgrund av detta bedömer stadsrevisionen att rekommendationen gällande 
inrapportering av egenkontrollen kvarstår. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk i de fall egenkontroll inte görs är att brandskyddsarbetet skulle kunna vara osäkert 
och i fall av brand skulle skada på person eller egendom kunna inträffa. 
 

Åtgärder Beskrivning Status och kommentar Slutdatu
m 

Säkerställa att 
egenkontroller sparas 
gemensamt i 
uppföljningssystem 
 

Kvartalsvis påminna chefer 
med lokalansvar om 
egenkontroller samt att 
egenkontroller ska sparas i 
Stratsys under "dokument" 
så att dessa finns i slutet av 
året för kontroll. 

 Avslutad 
 
 
Åtgärden har pågått under 
hela året 2019. 
Förvaltningen har sett att det 
har gett effekt för andel 
inrapporterade 
egenkontroller av SBA. 
  

Slutdatu
m 
2019-12-
31 

Genomföra 
stickprovskontroll 
 

Stickprovskontroll 
genomförs på innehåll samt 
att egenkontroller finns 
sparade. Genomförs två 
gånger per år. 

 Avslutad 
 
Inom IFO/FH område 
sysselsättning och stöd har 
5 av 7 egenkontroller 
rapporterats. Inom IFO/FH 
område boende och 
personligt stöd har 
egenkontroller för 15 av 17 
boenden rapporterats. Inom 
samhälle och kultur har 5 av 
5 aktuella 
verksamhetslokaler 
rapporterat in egenkontroll. 
Inom ÄO-HS område 
Hemtjänst har 7 av 7 
egenkontroller rapporterats. 
Inom ÄO-HS område 
Äldreboende och 
hemsjukvård har 6 av 8 
egenkontroller rapporterats. 
På socialkontoret och 
stadsdelshuset har 
egenkontroller rapporterats 
in. 
Analys  
Förvaltningen konstaterar att 
den utökade informationen 
som har givits genom 
förvaltningsledningen samt 
informationen i chefsnytt har 
gett effekt. Frågan kring 
SBA har förstärkts i 
verksamheterna. 

Slutdatu
m 
2019-12-
31 
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