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Åtgärder utifrån revisionens 
rekommendationer från granskning 2019  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner åtgärdsplan utifrån revisionens 

rekommendationer från granskning 2019.  

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder upprättat tjänsteutlåtande till 

stadsrevisionen som eget yttrande.   

3. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
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. 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.  

Denna åtgärdsplan omfattar granskningsåret 2019 och stadsdelsnämnden har fått 

rekommendationer inom följande områden: 

• Planering och uppföljning av insatser för barn och unga på hem för vård eller 

boende 

• Uppföljning av Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld 

i nära relation 

Uppföljning av åtgärdsplanen samt information om eventuella nya åtgärder (exempelvis 

efter genomförda egenkontroller eller avslutad utredning) lämnas till stadsdelsnämnden i 

uppföljningsrapport per augusti samt årsrapport.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
För att stadsdelsnämnden ska kunna ge stöd och service, av god kvalitet till dem 

stadsdelsnämnden är till för, är det viktigt att riktlinjer, rutiner och processer som 

stadsdelsnämnden har att förhålla sig till systematiskt utvärderas och utvecklas. De 

åtgärder som ska vidtas med anledning av stadsrevisionens granskningar är ett led i 

arbetet med att säkra en tillräcklig intern styrning och kontroll samt det systematiska 

kvalitetsarbetet.   

Stadsrevisionens granskning av Lundby stadsdelsnämnd visar på brister inom delar av 

socialtjänstens verksamhet. Stadsdelsnämndens arbete för att åtgärda bristerna är viktiga 

både ur ett barn- jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Kvinnor och barn är särskilt 

utsatta grupper när det handlar om våld i nära relationer. Ett av de jämställdhetspolitiska 

målen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och är en viktig fråga för kvinnors 

rättigheter och makt över sina egna liv samt att skydda kvinnor. I stort handlar det om att 

jobba med jämställdhet för att våldet ska upphöra. Det är en rättighet för barn att växa 

upp utan våld och utifrån ett barnrättsperspektiv är det viktigt att utgå ifrån barnets bästa 

och säkra rätt boendelösning i de fall det är aktuellt. Ett normkritiskt arbetssätt mot våld i 

nära relationer krävs eftersom människor med funktionsnedsättning och HBTQ-personer, 

särskilt transpersoner, också är grupper som löper en ökad risk att utsättas för våld.  

Barn och unga som bor på hem för vård eller boende är i en situation där deras hälsa och 

utveckling på olika sätt kan ha kommit till skada. Det är därför viktigt att både planera 

och följa upp att insatsen ger dem tänkt stöd och skydd, att den utgår från individens 

behov och att förutsättningar för en positiv utveckling skapas. För att nämnden ska få en 

bild av barnet och dess situation är enskilda samtal med barnet en viktig del av 

uppföljningen. Det är också av vikt att barnet eller den unge ges möjlighet att prata om 

sådant som de själva känner är viktigt. 

Samverkan 
Samverkan sker på förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-05-20.  

Expedieras 
Ärendet expedieras till stadsrevisionen 

Bilagor 
1. Åtgärdsplan utifrån revisionens rekommendationer från granskningar  
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplan utifrån revisionens rekommendationer från 

granskningar 2019.  

Beskrivning av ärendet 
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. 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.  

Förvaltningens bedömning 
I detta ärende gör förvaltningen ingen egen bedömning, utan hänvisar till åtgärdsplanen.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Kristina Lindfors 

 

Stadsdelsdirektör 

 

Moa Ohlsson 

 

Förvaltningscontroller 

 

 


