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Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner för
2020
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar för 2020
till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Enligt Enköpings kommuns regler för intern styrning och kontroll ska
kommunstyrelsen se till att det finns en god intern kontroll.
Enligt reglerna ska även varje nämnd styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har även
uppsiktsplikt över den interna styrningen för kommunens nämnder, bolag och
kommunalförbund. Nämnderna ska två gånger per år rapportera en analys av
resultatet och förbättringsförslag samt eventuell åtgärdsplan utifrån uppföljningen
av den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde till
kommunstyrelsen.
Enligt reglerna ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas
rapportering utvärdera kommunens samlade system för intern styrning och kontroll
samt bedöma behov av förbättringar och åtgärder.
Kommunstyrelsen ska hålla sig underrättad om hur den interna styrningen och
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen och kommunalförbunden.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Genomgången av uppföljningarna för 2020 visar på att arbetet med de interna
kontrollplanerna fortlöper hos nämnderna. I uppföljningen redovisar nämnderna att
avvikelser och åtgärder inom ramen för respektive nämnds ansvarsområde
hanteras.
Kommunledningsförvaltningen observerar att rapporteringen till kommunstyrelsen
behöver fortsatt utvecklas för att ge kommunstyrelsen förutsättningar att bedöma
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behov av förbättring och åtgärder. För 2021 kommer nämndernas
internkontrollplaner att vara en del av nämndernas årsplaner. Det möjliggör för
kommunstyrelsen att skapa en mer samlad bild av kommunens plan för
internkontroll.

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun
Kopia till:
Revisionen

Hans Nyström
Ekonomichef
Enköpings kommun

Uppföljning internkontrollplan 2020 Miljö- och byggnadsnämnden
Process/rutin

Risk

Kontrollmoment/riskreducerande
åtgärd

Kontrollaktivitet/metod

Kommentar

Kostnader och
intäkter

Risk för återbetalning
om tillsynsuppdraget
inte kan utföras samt
risk för reducering av
avgifter om vi inte kan
följa lagstadgade
handläggningstider t
ex vid brist på
personal.

Säkerställa personalresurser
och kontroll över tillsynsplan och
handläggningstider.

Uppföljning av
tillsynsplan och
handläggningstider.
Rekrytera och
återbesätta tjänster.

Uppföljning 2020
Miljöavdelningen har gjort en uppskattning av tillsynsskulden som
redovisats för nämnd.
Byggavdelningens handläggningstider är lagstadgade och de har inte haft
några ärenden med reducerade avgifter.
Kart- och GIS-avdelningen har haft normala handläggningstider under året.
Vi har rekryterat och återbesatt budgeterade tjänster men med försiktighet i
och med covid-19.

Kostnader och
intäkter

Osäkra kostnader och
osäkra intäkter t ex,
ofinansierade politiskt
beslutade uppdrag,
produktionsbortfall vid
personalomsättning,
ändrade prioriteringar,
ökad administrativ
belastning, bristande
framförhållning i
kommungemensamma
processer, IT-problem
samt beroende på
konjunkturen.

Kontroll över intäkter och
kostnader.

Uppföljning ekonomi,
tar fram förslag och
vidtar åtgärder.
Regelbunden
uppföljning med it där
åtgärdslistor tas fram.
Arbeta för en
kontinuerlig
bemanning för att
minimera
produktionsbortfall.

Uppföljning 2020
Ekonomisk rapportering har gjorts för mars, tertial1 och 2 samt oktober.
Covid-19 skapade stor osäkerhet bl a gällande intäkter och förvaltningen
har varit försiktig med kostnader. Miljöavdelningen fick ett utökat uppdrag
med trängseltillsyn i och med covid-19.
Uppföljning med it har skett kontinuerligt. Saknats strategisk kompetens på
möten.
Uppföljning av ärendehanteringssystemet Castor har gjorts tillsammans
med it.
Personalomsättningen har inte varit oroande hög men gett ett visst
produktionsbortfall liksom även VAB och föräldraledigheter.

Lokaler

Flytt till nya lokaler.
Osäkerhet om MBF
behöver flytta, brist på
förutsättningar. Brist i
arbetsmiljön.

Säkerställa funktionalitet

Planera för nya
lokaler och en
eventuell flytt. Dialog
med
fastighetsavdelningen
och lokalstrateg.
Genomföra och följa
upp skyddsronder.

Uppföljning 2020
Förvaltningen avvaktar fortfarande besked om flytt och har tillsatt en
lokalgrupp. Det är fortsatt stor osäkerhet angående lokaler. Dialog förs med
fastighetsavdelningen.
I och med covid-19 arbetar många på distans och arbetsmiljön i hemmen
har följts upp genom en enkät, en digital skyddsrond, som medarbetarna
svarat på, denna har skickats ut i två omgångar, innan sommaren och i
november.
Vi har inte genomfört någon skyddsrond på kontoret i och med
distansarbetet beroende på covid-19.

Process/rutin

Risk

Kontrollmoment/riskreducerande
åtgärd

Kontrollaktivitet/metod

Kommentar

Rekrytera och
behålla
personal

Svårigheter att
rekrytera rätt
kompetens samt att
behålla personal och
kompetens,
personalomsättning.

Säkerställa personalresurser
och kompetens samt en bra
arbetsmiljö.

Undersöka hur våra
arbetsvillkor uppfattas
och hur vi kan
förbättra. Arbeta för
att personal som
slutar får ett bra
avslutningssamtal.
Säkerställa en god
introduktion och ge
medarbetarna
möjligheter till
utveckling.

Uppföljning 2020
Miljö har haft en uppföljning med hjälp av en representant från HR där
djupintervjuer gjorts med fyra personer om framförallt stress och
arbetsvillkor.
Ett avslutningssamtal har genomförts.
Rutin för introduktion finns men distansarbetet försvårar introduktionen.
Vi har använt oss av digitala utbildningar i den mån det gått.

Administration

Ineffektiva processer
och system för
planering och
uppföljning riskerar att
oproportionerligt stor
del av tiden läggs på
administration.

Synliggöra och reducera/ta bort
ej värdeskapande
administration.

Se över administrativa
processer och ge
återkoppling till
processägarna.
Dialog med KLF, SBF
och UF kring
förbättringsmöjligheter
av gemensamma
administrativa
processer.

Uppföljning 2020
Gemensamt au med Plex,Tekniska nämnden och UAN har genomförts.
Gemensam utveckling av samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats
tillsammans med SBF.
Förvaltningens införande av förvaltningsmodellen Em3 pågår.
Arbete har gjorts i ekonomgruppen i syfte att förbättra processerna gällande
uppföljning och rapportering.

Genomförande
av nämndens
uppdrag

Genomförs inte
nämndens uppdrag är
risken att
kommuninvånarna
tappar förtroende för
kommunen.

Uppdragen kan genomföras på
rimlig nivå

Uppföljning av
verksamheterna och
rapportering av
avvikelser i syfte att få
tillräckliga resurser för
att genomföra
uppdragen.

Uppföljning 2020
Förvaltningen och avdelningarna har rapporterat avvikelser/påverkan av
covid-19 i verksamheterna till nämnden.
Miljöavdelningen har gjort en uppskattning av tillsynsskulden som
redovisats för nämnd.

Lagar, regler
och uppdrag

Vi har inte tillräckligt
med tid, resurser eller
vägledning för att
hinna anpassa oss till
nya statliga och
kommunala
lagar/regler och
genomföra utökade
uppdrag.

Följa förändringar i lagstiftning,
regler och dess implementering.

Omvärldsbevakning
branschvis.
Nya uppdrag ges
rimliga förutsättningar
i tid och resurser.
Söka samarbeten där
vägledning inte finns

Uppföljning 2020
Vi har bevakat ändringar som kommer gällande Plan och bygglagen.
Vi har varit med och bevakat och påverkat arbetet med PSI-lagen, öppna
data.
Miljöavdelningen prioriterade under året ner att svara på stora lagremisser
där många kommuner svarar men har följt inläsningsvis. Vattengruppen ville
att avdelningen skulle vara med och svara men avdelningen har prioriterat
kommunens arbete och inte remisserna. Nya riktlinjer som är beslutade har

Process/rutin

Risk

Kontrollmoment/riskreducerande
åtgärd

Kontrollaktivitet/metod

Kommentar
lästs.
En stor insats har krävts i och med covid-19, trängseltillsyn, på serveringar.
Kart- och GIS- och byggavdelningen har inlett en samverkan med plan och
exploatering kring att möta nya föreskrifter som gäller digitala detaljplaner
och grundkarta.

Protokoll
Sammanträdesdatum 2021-02-10

Miljö- och byggnadsnämnden

Paragraf 5

Diarienummer 2020-100

Intern kontrollplan, uppföljning för miljö- och
byggnadsnämnden
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och antecknar den till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Carola Tall presenterar uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2020. Planen består av
förvaltningens sju processer. I uppföljningen redovisas de åtgärder som vidtagits för att
minska riskerna i processerna.

____________
Bilaga
Uppföljning internkontrollplan 2020 MBN
Kopia till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerat av

Intyg om att kopian stämmer överens med originalet

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-01-25
Socialnämnden

Paragraf 5

Ärendenummer SN2020/103

Uppföljning Internkontrollplan 2020
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2020.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föredrar uppföljning av internkontroll plan för 2020.
I uppföljning av internkontrollplan 2020 hänvisar man till att uppföljning och analys
kommer att lämnas i bokslutet, vilket inte är gjort, gällande att inte barnsamtal inte
utförs eller dokumenterats.
Förvaltningen ska lämna rapport till socialnämndens sammanträde den 22 februari
gällande uppföljning av internkontrollplanen 2020.

__________

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Uppföljning internkontrollplan 2020 (Socialnämnden)
Process/rutin

Risk

Kategori

Handläggning

Behörigheter
missbrukas

Administration

Handläggning

Anmälningar blir
liggande utan att
bedömning görs

Ekonomi

Uppföljning av
vårdkostnader för barn
och ungdomar och
vuxna.

Ekonomi och
handläggning

Handläggning

Kontrollmoment/riskred
Kontrollansvarig tjänst
ucerande åtgärd

Periodicitet

Kontrollaktivitet/metod

Uppföljning 2020

Månad

Uppföljning av rättssäker
handläggning

Rutinen följs och ingen avvikelse
har identifierats.

Administration/s Att omedelbara
Avdelningschef
äkerhet
skyddsbedömningar
myndighetsutövning
genomförs vid inkomna
anmälningar, både
pågående som nya
ärenden

Tertial

Uppföljning av rättssäker
handläggning

Avvikelser enligt Lex Sarah har
rapporterats till nämnd i juni.
Handlingsplan för hantering av
avvikelserna finns och bedöms vara
tillräckliga. Bedömningen är att
kontrollpunkten inte skall ingå i
kontrollplanen 2021. Skälet är att
uppföljning ligger i ordinarie
egenkontroll och rapporteras till
nämnd 2 gånger/år.

Ekonomi

Halvår

Uppföljning av
vårdkostnadsutvecklingen

Rutinen följs och uppföljning och
analys görs löpande. Bedömning är
att kontrollpunkten kan utgå till
2021 då uppföljning/analys ingår i
ordinarie uppföljning av ekonomin.
Arbetet hittills har varit
framgångsrikt utifrån att vi tidigt
identifierar avvikelser och upprättar
åtgärdsplaner.

Att ersättning betalas ut Ekonomi
utifrån felaktigt underlag.

Stickprovskontroll av
Avdelningschef myndighet Tertial
digitala återansökningar
av försörjningsstöd.

Att verifiera att korrekta
underlag finns som styrker
utbetalningen.

Stickprovskontroller görs oavsett
om ansökningarna sker manuellt
eller digitalt. Kontrollrutiner är
framtagna och efterlevs.

Ej rättssäker
handläggning

Utredningstider följs
samt att eventuella
förlängningsbeslut är
dokumenterade

Uppföljning av rättssäker
handläggning

Förvaltningen rapporterar om
fortsatt avvikelse gällande
förlängningsbeslut. Rapport lämnad
till nämnd i juni. Handlingsplan finns
för fortsatt hantering.

Rättssäkerhet

Kontroll av logg i
verksamhetssystem

Genomgång fyra
gånger per år,
förvaltningschef,
anvariga
avdelningschef och
ekonom/controller.

Avdelningschef

Verksamhetschefer och
ansvarig avdelningschef

Avdelningschef myndighet Tertial

förlängningsbeslut är
dokumenterade

Rättssäkerhet

Att barnsamtal
genomförs och att det
dokumenteras om
sådant ej genomförs

Handläggning

Att barnsamtal ej utförs

Handläggning

Korrekt hantering
Rättssäkerhet
gällande utbetalning av
försörjningsstöd, att
försörjningsstödet sätts
in på rätt konto De
fakturor som betalas
direkt av
socialförvaltningen
hanteras enligt fastställd
rutin.

15 slumpmässigt valda Teamledare
utbetalningar
kontrolleras varje
månad.

Ekonomi

Att vi missar att återsöka Ekonomi
statliga medel från
Migrationsverket

Följa aktuella rutiner
och upprätta nya vid
behov

Uppföljning av rättssäker
handläggning

Förvaltningen följer aktivitetsplanen.
Uppföljning och analys kommer att
lämnas i bokslutet.

Tertial

Uppföljning av rättsäker
handläggning samt korrekt
hantering av
försörjningsstödsmedel.

Rutinen fungerar och inga
avvikelser är rapporterade.
Kontrollpunkten bör eventuellt utgå
ur internkontrollplanen 2021 och
istället hanteras i ordinarie
kontroller.

Tertial

Säkerställa att rutiner
efterlevs

Bedömningen är att förvaltningen
återsöker de medel som är möjliga.
I takt med att alltfler utbetalningar
sker per automatik via e-tjänst
bedöms kontrollpunkten kunna utgå
från 2021.

Avdelningschef myndighet Tertial

Controller/ekonom

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-01-20
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 5

Ärendenummer VON2019/167

Uppföljning vård- och omsorgsnämndens
internkontrollplan 2020, helår
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 13 januari 2021 inkommit med en
reviderad skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden
beslutade vid sammanträdet den 19 december 2019 att anta internkontrollplanen
för 2020.
Den interna styrningen och kontrollen ska vara ett hjälpmedel och en naturlig del i
verksamhetens vardagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet.
Internkontroll ska ske för att minimera risker, förluster och förhindra allvarliga fel
som hindrar verksamheten att nå uppställda mål.
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan innehåller sammanlagt sex
kontrollpunkter som ska följas upp halvårsvis och rapporteras till vård- och
omsorgsnämnden i augusti 2020 och januari 2021.
Kontrollpunkterna som följts upp är:







Besök under 5 minuter inom hemtjänst
Kvittenser inom hemtjänst
Personalkontinuitet
Planering av kundbesök i LifeCare-planering inom hemtjänst
Produktivitet inom hemtjänst
Utförd tid jämfört med planerad tid inom hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Uppföljning och granskning av alla kontrollpunkter i internkontrollplanen är utförd
per den 31 december 2020 utan anmärkningar. Resultat och förslag till åtgärder
finns redovisade i bilagor som är ett utdrag från systemet Stratsys.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-01-20
Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till
handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 12 januari 2021
och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget
ställningstagande.
Efter arbetsutskottets beredning har ärendet kompletterats med en reviderad
tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2021.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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2020-12-21
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson
0171-62 62 19
ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Uppföljning: Utförd tid jämfört med planerad tid inom hemtjänst –
Rapportering helår – 2020

Kontrollmoment:
Att alla resultatenheter som utför hemtjänst, registrerar utförd tid i Phoniro inom
egen regi. Samt att utförd tid är i paritet med planerad och verkställd tid. Målet
är att följsamheten mellan planerad tid och utförd tid bör ligga på 100 %.
Värden från och med år 2019 är hämtade från Hypergene.

* Siffror hämtade från Hypergene

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Rådhusgatan 8

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
vardomsorg@enkoping.se
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Följsamhet utförd tid inklusive bomtid jämfört med planerad tid.
2016 helår
[%]

2017 helår
[%]

2018 helår
[%]

2019 helår
[%]*

2020 jan-nov
[%]*

Fjärdhundra htj

100

103

98

88

94

Grillby htj

124

123

106

90

91

Hummelsta htj

132

127

118

104

110

Hummelsta htj exkl PAN

108

105

97

86

87

-

-

-

123

104

106

104

97

90

91

-

97

99

107

107

Utförd vs planerad tid

Örsundsbro htj
Hemtjänst centrum
VO jour Nattpatrullen

*Siffror hämtade från Hypergene

Riskmatris

Startvärde

Helår 2020

Sannolikhet

3

3

Konsekvens

1

1

Utvärdering:
Under 2020 har följsamheten förbättrats jämfört med 2019 för alla grupper
förutom Hummelsta hemtjänst. En förklaring till detta kan bero på den
pågående Corona-pandemin som kan ha medfört ökat antal larm samt att även
ordinarie besök tagit längre tid än planerat på grund av på- och avklädnad och
spritning av skyddsutrustning.
Fortsättningsvis från och med 2021 kommer uppföljning av utförd tid jämfört
med planerad tid inom hemtjänsten att genomföras inom ramen av vård- och
omsorgsförvaltningen kvalitetsledningssystem som ingår i mål 9 – Personer i
behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå i enlighet med vårdoch omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023. Följsamheten av
kvalitetsledningssystemet följs upp i indikatorn ”Enheter med ett systematiskt
kvalitetsarbete enligt beslutat kvalitetsledningssystem, andel %”.
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2020-12-21

Vård- och omsorgsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson
0171-62 62 19
ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Uppföljning: Produktivitet inom hemtjänst – Rapportering
helår – 2020
Kontrollmoment:
Att planeringen av kundbesöken i LifeCare förbättras för att minska oplanerad
tid hos personalen.
Värden från och med år 2019 är hämtade från Hypergene, där produktiviteten är
kvoten av utförd tid inklusive bomtid jämfört med tillgänglig arbetstid i LifeCare
planering. Värden före 2019 är beräknade utifrån kvoten utförd tid inklusive
bomtid jämfört med total arbetstid i Medvind. Därav kan inte värden för 20172018 jämföras rakt av med värden från och med 2019.

* Siffror hämtade från Hypergene
** VO Jour Nattpatrullen ingår ej

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Rådhusgatan 8

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
vardomsorg@enkoping.se
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Produktivitet (kvot utförd tid inklusive bomtid jämfört med tillgänglig arbetstid i
LifeCare planering)
2017 helår
[%]

2018 helår
[%]

2019 helår
[%]*

2020 jan-nov
[%]*

Fjärdhundra htj

66

61

49

50

Grillby htj

69

58

46

43

Hummelsta htj

76

53

52

50

Örsundsbro htj

-

-

51

41

Hemtjänst centrum

67

66

56

54

VO jour Nattpatrullen

23

22

21

22

Alla grupper egen regi**

68

64

54

52

Produktivitet

* Siffror hämtade från Hypergene
** VO Larm och Jour Nattpatrullen ingår ej

Rekommendation från Tieto är att produktiviteten inom stadskärnan ska vara
73 % och på landet 60-70 %.

Riskmatris

Startvärde

Helår 2020

Sannolikhet

2

2

Konsekvens

3

3

Utvärdering:
Under 2020 är produktiviteten försämrats något jämfört med 2019 på totalen för
alla hemtjänstgrupper exklusive VO jour Nattpatrullen. Fjärdhundra hemtjänst
och VO jour Nattpatrullen har förbättrat sin produktivitet jämfört med 2019.
Produktiviteten för Hemtjänst centrum, Hummelsta hemtjänst, Grillby hemtjänst
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och Örsundsbro hemtjänst har försämrats jämfört med 2019. En stor bidragande
faktor under 2020 att produktiviteten inte förbättrats är den pågående Coronapandemin. Kunder har sagt ifrån sig besök sent på grund av rädsla för Covid-19
vilket medfört att det inte funnits tid att styra om planeringen och därmed har
personal fått oplanerad tid. Även kohort-vård hos kunder med konstaterad eller
misstänkt Covid-19 har orsakat oplanerad tid hos personal för att säkerställa att
personal inte går från kund med konstaterad/misstänk Covid-19 till kund utan
symtom.
Fortsättningsvis från och med 2021 kommer uppföljning av produktiviteten
inom hemtjänsten att genomföras inom ramen av vård- och omsorgsförvaltningen kvalitetsledningssystem som ingår i mål 9 – Personer i behov av stöd får
det utifrån sina behov och på rätt nivå i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023. Följsamheten av
kvalitetsledningssystemet följs upp i indikatorn ”Enheter med ett systematiskt
kvalitetsarbete enligt beslutat kvalitetsledningssystem, andel %”.
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2020-12-21
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson
0171-62 62 19
ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Uppföljning: Planering av kundbesök i LifeCare planering inom
hemtjänsten - Rapportering helår – 2020
Kontrollmoment:
Att LifeCare planeringsverktyg (inom egen regi) används på ett effektivt sätt för
att minska manuell planering och att all data gällande personal, restid och
kringtid är uppdaterad i LifeCare planering.

LifeCare planering började användas av boendestöd inom socialpsykiatrin
september 2018.
Beslut togs i slutet av 2018 att alla hemtjänstgrupper ska använda LifeCare
planering. Planeringsverktyget började användas av alla i januari 2019.
Dessutom har beslut tagits att köpa in Hypergenes hemtjänstapplikation, som är
en lösning som på ett enkelt och smidigt sätt förser chefer och relevanta roller
med automatiskt uppdaterad information avseende hemtjänstprocessen. Alla
kontroller av data i Hypergene är utförda och överensstämmer med hämtad
information från Phoniro och ProCapita.
Från och med i år använder ekonomer, IT-samordnare, biståndsbedömare och
chefer Hypergene och utbildning har hållits för chefer och biståndsbedömare.
Dessutom har även alla koordinatorer fått tillgång till Hypergene under hösten.
Under 2020 har funktionaliteten i Hypergene förbättrats ytterligare. Till exempel
går det på ett översiktligt och enkelt sätt att följa upp beslutat tid (bistånd),
verkställd tid (utförare), planerad tid (endast egen regi) och utförd tid på
kundnivå för alla utförare.
För uppföljning av till exempel följsamhet planerad/utförd tid och produktivitet
kommer Hypergene att användas under 2020.
Utbildningsinsatser har utförts för biståndshandläggare, koordinatorer,
resultatenhetschefer och enhetschefer för att säkerställa att LifeCare planering
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används så optimalt som möjligt. I respektive hemtjänstgrupp inom hemtjänst
centrum har resultatenhetschef, enhetschef, koordinator, ekonom och
systemansvarig för LifeCare planering träffats varje månad under 2020 för att
titta och förbättra planeringsgraden i LifeCare planering. Målet är att hemtjänsten i tätorten har en planeringsgrad på minst 90 % och landsbygden 85 %.

Planeringsgrad (kundtid+restid+kringtid) i %
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Fjärdhundra
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Planeringsgrad (hämtade från Phoniro)
Planeringsgrad

2019
helår [%]

2020
jan-maj [%]

2020
jun-nov [%]

Fjärdhundra htj

88,1

88,5

89,4

Grillby htj

92,9

94,2

93,6

Hummelsta htj

84,7

83,7

83,1

Örsundsbro htj

78,5

73,0

75,9

Hemtjänst centrum

87,3

87,5

89,6
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Riskmatris

Startvärde

Helår 2020

Sannolikhet

3

3

Konsekvens

3

3

Utvärdering:
Under 2020 planeringen av hemtjänstbesök i LifeCare planering förbättrats och
effektiviserats. Grillby hemtjänst och Fjärdhundra hemtjänst uppnår målet på
85 % för landet. Hemtjänst centrum och Hummelsta hemtjänst är på god väg att
uppnå målet medan Örsundsbro hemtjänst har en bit kvar.
Användningen och funktionaliteten i Hypergene har också förbättrats.
Användandet av Hypergene ute i hemtjänstgrupperna behöver öka, men på
grund av Corona-pandemin har det tyvärr inte funnits tillräckligt med tid ute i
verksamheterna för detta.
Fortsättningsvis från och med 2021 kommer uppföljning av planering av
kundbesök i LifeCare planering inom hemtjänsten att genomföras inom ramen
av vård- och omsorgsförvaltningen kvalitetsledningssystem som ingår i mål 9 –
Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå i enlighet
med vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023. Följsamheten av
kvalitetsledningssystemet följs upp i indikatorn ”Enheter med ett systematiskt
kvalitetsarbete enligt beslutat kvalitetsledningssystem, andel %”.

Namn
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2020-12-21
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson
0171-62 62 19
ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Uppföljning: Personalkontinuitet – Rapportering helår – 2020

Personalkontinuitet avser alla personer 65 år eller äldre, som är beviljade
daglig hemtjänst med två eller fler besök, 7 dagar/vecka mellan klockan
07.00-22.00. Matlåda, trygghetslarm, elever, praktikanter och
hemsjukvårdspersonal/sjuksköterska räknas inte med. Däremot ingår
ordinarie personal som utför delegerad sjukvårdsinsats. Vid besök med
dubbelbemanning räknas båda personerna med.
Kontrollmoment:
Att användning av planeringsverktyget LifeCare görs på ett effektivt sätt
att personalkontinuiteten är mindre än 18 personal under en 14 dagars
period
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Personalkontinuitet inom egen regi (hämtade från Phoniro)
Personalkontinuitet

1-14 mar 1-14 jul 10-23 sep 1-14 mar 1-14 jul 9-22 sep 1-14 nov 1-14 mar 1-14 jul 7-20 sep 1-14 nov
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

Fjärdhundra htj

16

19

17

17

18

18

18

17

15

18

17

Grillby htj

17

13

17

16

18

16

18

16

17

12

14

Hummelsta htj

12

13

13

12

12

14

13

12

9

11

13

Örsundsbro htj

16

12

17

17

16

19

17

13

12

14

14

Hemtjänst centrum

21

19

21

22

23

21

20

20

19

20

20

Personalkontinuitet inom privat regi (hämtade från Phoniro)

Personalkontinuitet

1-14 mar 1-14 jul 10-23 sep 1-14 mar 1-14 jul 9-22 sep 1-14 nov 1-14 mar 1-14 jul 7-20 sep 1-14 nov
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

Vardaga

14

15

15

15

16

16

15

14

18

17

19

Attendo

13

15

13

12

12

12

12

14

10

11

11

Allas vård och
omsorg

14

14

14

14

16

14

13

14

12

14

13

Vid halvårsuppföljningsmöten följs nyckeltalet upp med respektive privat
utförare.

Personalkontinuitet för hela kommunen, både egen och privat regi, (hämtade
från Phoniro)
Personalkontinuitet
Hela kommunen

10-23 sep 9-22 sep 7-20 sep
2018
2019
2020
18

18

16
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Personalkontinuitet hela kommunen jämfört med riket (hämtade från Kolada)
Personalkontinuitet

2018

2019

2020

Enköpings kommun

18

18

16

Jämförbara kommuner
inom äldreomsorgen

15

16

15

Alla kommuner

15

16

15

Riskmatris

Startvärde

Helår 2020

Sannolikhet

2

2

Konsekvens

2

2

Utvärdering:
Under 2020 har personalkontinuiteten inom hemtjänsten egen regi förbättrats.
Målet på 18 personal under en 14 dagars period har uppnåtts av
hemtjänstgrupperna på landet medans hemtjänsten i centrum har en bit kvar
för att uppnå målet och behöver förbättras ytterligare. De privata utförarna
uppnår målet förutom Vardaga där deras personalkontinuitet har ökat.
Även under 2021 kommer uppföljning av personalkontinuiteten inom
hemtjänsten att genomföras inom ramen av interkontrollplanen och
kontrollpunkten är identifierad som en risk och finns med i vårdomsorgsnämndens årsplan 2021.
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2020-12-21
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson
0171-62 62 19
ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Uppföljning: Kvittenser inom hemtjänst – Rapportering
helår – 2020
Kontrollmoment:
Att minst 80 % av alla besök registreras/kvitteras i LifeCare mobiltjänst kvitto på att besöket har utförts. Följaktligen får endast 20 % av besöken
sakna kvittens.

Besök som saknar kvittens [%]
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Besök som saknar kvittens egen regi (hämtade från Phoniro)
Besök som saknar
kvittens

2016
helår [%]

2017
helår [%]

2018
helår [%]

2019
helår [%]

2020
jan-nov [%]

Fjärdhundra htj

42

38

20

18

19

Grillby htj

32

28

27

26

32

Hummelsta htj

82

83

53

35

32

Örsundsbro htj

46

35

21

20

18

Hemtjänst centrum

32

28

20

20

21

VO jour Nattpatrullen

26

33

30

28

17

Besök som saknar kvittens privat regi (hämtade från Phoniro)
Besök som saknar
kvittens

2016
helår [%]

2017
helår [%]

2018
helår [%]

2019
helår [%]

2020
jan-nov [%]

Vardaga

57

69

71

79

66

Attendo

49

42

35

52

49

Allas vård och omsorg

47

54

55

63

41

Besök som saknar kvittens för hela kommunen, både egen och privat
regi, (hämtade från Phoniro)
Besök som saknar
kvittens
Hela kommunen

2016
helår [%]

2017
helår [%]

2018
helår [%]

2019
helår [%]

2020
jan-nov [%]

38

37

30

33

30
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Riskmatris

Startvärde

Helår 2020

Sannolikhet

3

3

Konsekvens

3

3

Utvärdering:
Under januari-november 2020 har antalet besök inom hemtjänsten som saknar
kvittens minskat jämfört med tidigare år. Men hemtjänstbesök utan kvittens
behöver minskas ytterligare. Inom egen regi uppnår Fjärdhundra hemtjänst,
Örsundsbro hemtjänst och VO jour Nattpatrullen målet på mindre än 20 %
besök som saknar kvittens. Hemtjänst centrum, Grillby hemtjänst och
Hummelsta hemtjänst når inte målet. Ingen av de privata utförarna uppnår
målet. Vid halvårsuppföljningsmöten följs nyckeltalet upp med respektive privat
utförare. I det nya förfrågningsunderlaget för LOV kommer målet på att minst
80 % av besöken ska ha kvittens vara ett krav.
Fortsättningsvis från och med 2021 kommer uppföljning av kvittenser inom
hemtjänsten att genomföras inom ramen av vård- och omsorgsförvaltningen
kvalitetsledningssystem som ingår i mål 9 – Personer i behov av stöd får det
utifrån sina behov och på rätt nivå i enlighet med vård- och omsorgsnämndens
långsiktiga plan 2020-2023. Följsamheten av kvalitetsledningssystemet följs upp
i indikatorn ”Enheter med ett systematiskt kvalitetsarbete enligt beslutat
kvalitetsledningssystem, andel %”.

Namn
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2020-12-21
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ann-Sofie Magnusson
0171-62 62 19
ann-sofie.magnusson@enkoping.se

Uppföljning: Besök under 5 minuter inom hemtjänst
– Rapportering helår – 2020

Kontrollmoment:
Att minska antalet korta besök under 5 minuter genom att använda alternativ
teknik, för att höja kvaliteten för kunden samt minska kostnaden för
förvaltningen.

Besök under 5 minuter [antal]
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Besök under 5 minuter egen regi (hämtade från Phoniro)
2016
helår
[antal]

2017
helår
[antal]

2018
helår
[antal]

2019
helår
[antal]

2020
jan-nov
[antal]

Prognos
2020
helår
[antal]

Fjärdhundra htj

5 632

6 029

5 879

7 420

6 284

7 000

Grillby htj

3 465

4 669

7 766

7 930

8 261

8 900

Hummelsta htj

3 606

2 455

3 470

4 619

4 485

5 000

Örsundsbro htj

6 507

5 515

4 733

3 327

2 372

2 500

Hemtjänst centrum

29 059

25 171

24 890

27 903

28 766

31 600

VO jour Nattpatrullen

25 722

31 323

33 645

35 533

27 064

29 500

Besök under 5
minuter

Riskmatris

Startvärde

Helår 2020

Sannolikhet

4

4

Konsekvens

2

2

Utvärdering:
Prognosen för 2020 visar att Fjärdhundra hemtjänst, Örsundsbro hemtjänst och
VO jour Nattpatrullen kommer minska antalet besök under 5 minuter jämfört
med utfallet 2019. Hummelsta hemtjänst, Grillby hemtjänst och Hemtjänst
centrum ökar antalet besök under 5 minuter jämfört med utfallet 2019.
Alternativ som till exempel telefonsamtal och fjärrtillsyn, behöver inarbetas
istället för korta tillsynsbesök.
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Fortsättningsvis från och med 2021 kommer uppföljning av besök under
5 minuter inom hemtjänsten att genomföras inom ramen av vård- och
omsorgsförvaltningen kvalitetsledningssystem som ingår i mål 9 – Personer i
behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå i enlighet med vårdoch omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023. Följsamheten av
kvalitetsledningssystemet följs upp i indikatorn ”Enheter med ett systematiskt
kvalitetsarbete enligt beslutat kvalitetsledningssystem, andel %”.
Namn

Protokollsutdrag

1 (2)

Sammanträdesdatum
2020-12-17
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 177

Ärendenummer UAN2020/298

Slutuppföljning Internkontrollplan 2020
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av
internkontrollplanen 2020 för utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Den interna styrningen och kontrollen ska vara ett hjälpmedel och en naturlig del i
verksamhetens vardagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet.
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta den kommunövergripande kontrollen
och fastställer de övergripande kontrollområden för kommunen.
De av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutade interkontrollplaner för
verksamhetsår 2020 innehåller de riskområden som utbildningsförvaltningen
identifierat som verksamhetskritiska.
Återrapportering till kommunstyrelsen
Enligt dokumentet "Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2021" dnr
KS2020/530 daterad 2020-11-09, ska nämndernas slutuppföljning av intern
kontrollplan 2020 inlämnas till kommunledningsförvaltningen senast 2021-02-05.

Bilaga:
01 - Uppföljning internkontrollplan 2020
Utbildningsförvaltningens bedömning
I uppföljningen av internkontrollplanerna för 2020 har varje kontrollområde
granskats utifrån det resultat som åstadkommits under året. Av kommentaren till
varje kontrollområde framgår resultatet av kontrollen.
Uppföljning av internkontrollplan görs i webbverktyget Stratsys. Där finns en
möjlighet att använda en kalender som räknar ut vilket datum en kontrollpunkt
senast ska rapporteras utifrån beslutad plan.
De kontrollpunkter som har markerats som "försenad" är punkter som upprättats
tidigare år och har identifierats av systemet som försenade. Punkterna är dock inte
försenade utan att rapporterats i rätt tid.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
2020-12-17
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av
internkontrollplanen 2020 för utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Uppföljning internkontrollplan (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)
Process/rutin

Risk

Kategori

Kontrollmoment/
riskreducerande
åtgärd

Ekonomisk
uppföljning

Rutiner för
ekonomisk
uppföljning och
analys följs inte på
alla nivåer.

Ekonomi

Beslutade rutiner
Förvaltningschef
efterlevs. Uppgifter
och analyser lämnas i
god tid.
Ansvarsfördelning
mellan chef och
ekonom är tydlig.

Kontrollansvarig
tjänst

Ansvarig Periodicitet Rapportera
person
senast

Kontrollaktivitet/
metod

Kommentar

Ulrika
Björn

Intern kommunikation
omkring rutiner och ansvar
vad det gäller ekonomisk
uppföljning.

Tertial 1 2020
Månatlig uppföljning sker i
Stratsys. En formell
uppföljning görs tertialvis
tillsammans med ekonom.
Kontinuerlig uppföljning av
verksamheternas ekonomi
görs på
ledningsgruppsmöten och
arbetsplatsträffar.

Tertial

2021-08-31

I planen för 2021 kommer
denna punkt brytas ner i
mer specifika
fokusområden.
Taxor, avgifter och
debiteringar.
Statsbidrag.

Felaktig debitering av Ekonomi
avgifter för förskola
och
skolbarnsomsorg.
Felaktiga
utbetalningar till
externa
utbildningsanordnare.
Möjliga statsbidrag
söks.

Synkroniserade
Förvaltningschef
system för debitering
och uppföljning av
barnomsorgsavgifter.
Rutiner för korrigering
av lämnade uppgifter.
Uppföljning av rutiner
för betalning till
externa
utbildningsanordnare

Ulrika
Björn

Månad

2020-06-30 (försenad) Rutiner för kontroll
upprättas i syfte att avgifter,
taxor och utbetalningar ska
vara korrekta. Rutiner för
statsbidrag följs på alla
nivåer.

Maj 2020
Framtagna rutiner finns
gällande hantering av
återsökningar om
statsbidrag.
Enköpings kommun
tillämpar maxtaxa. Detta
innebär att vi följer
Skolverkets avgiftstak som
baseras på familjens
bruttoinkomst.
Då fungerande rutiner finns
för taxor och avgifter
kommer denna tas bort ur
planen 2021.

Kompetensförsörjning Svårighet att
Personal
rekrytera behörig och
kompetent personal.
Verksamheten
bedrivs inte med hög
kvalitet.
Personalresurser
nyttjas inte fullt.

Att det finns en
Förvaltningschef
implementerad plan
för långsiktig
kompetensförsörjning
och att intern
kompetens tas tillvara

Anders
År
Härdevik,
Maria
FlinckThunberg,
Daniel
Hellström,
Elisabeth
Ståhl,
Ulrika
Björn

2021-12-31

Inventera befintlig
personals kompetens. Ta
fram en långsiktig
kompetensförsörjningsplan.
Marknadsföra Enköpings
kommun som attraktiv
arbetsgivare.

2020
En
kompetensförsörjningsplan
för 2020-2026 är
framtagen och beslutad av
nämnd 2020-05-07. Planen
är skickad för kännedom
till HR. Planen revideras
och uppdateras årligen.
Uppföljning sker vid varje
tertial.
Löpande inventering av
medarbetares
kompetenser sker. Särskild
utmaning att rekrytera
specialister inom smala
områden så som
modersmålslärare och till
vissa tjänster inom
elevhälsan.
Då långsiktig
kompetensförsörjningsplan
finns och regelbundet följs
upp, kommer denna tas
bort ur Internkontrollplanen
2021.

Säkerhet

Säkerhetsarbetet
bedrivs inte
systematiskt och
kvalitetssäkert. Kan
leda till ökade
skadekostnader och
personskador.

Krisberedskap

Förvaltningen bedriver Säkerhetssamordnare
ett systematiskt
säkerhetsarbete och
att det finns
uppdaterade och
kvalitetssäkrade
rutiner.

Anders
Månad
Härdevik,
Maria
FlinckThunberg,
Daniel
Hellström,
Elisabeth
Ståhl,
Ulrika
Björn

2020-06-30 (försenad) Uppföljning och kontroll av
enheternas säkerhetsarbete
vid ledningsmöten och
förvaltningsgemensam
samverkan.

Maj 2020
Risk och
konsekvensanalyser på
enhetsnivå genomförs
löpande utifrån covid-19.
Detta sammanställs på
förvaltningsnivå varje
vecka.
Krisledningsutbildning
kommer genomföras i juni
månad (två heldagar).
Dec 2020
Utbildning genomförd juni
2020. Ledningsgruppen har
tagit fram och beslutat om
en uppdaterad krisplan.

Information och
delaktighet

Otydlighet i
Kommunikation
informationsflödet.
Bristande delaktighet
i beslut

Information om
fattade beslut delges
berörda.

Kommunikationsstrateg Ulrika
Björn

Månad

2020-06-30 (försenad) En kommunikationsplan i
förvaltningen upprättas

Maj 2020
En kommunikationsplan är
upprättad på
förvaltningsnivå. Den följs
upp 2 ggr/år och
rapporteras till nämnden i
mars och november 2020.
Då
kommunikationsplan och
fungerande rutin för
uppföljning finns kommer
denna tas bort ur
Internkontrollplanen 2021.

Effektiv
lokalförsörjning

Brist på
Lokaler
ändamålsenliga
lokaler skapar
merarbete och ökade
kostnader för
verksamheterna.
Mögelskador,
trängsel och dålig
ventilation sänker
prestationen hos
barn, elever, deltagare
och personal.

En implementerad
Lokalsamordnare
lokalbehovsplan som
årligen beslutas av
nämnd ska finnas.
Rutiner för
kommunikation och
beslut omkring
fastighetsfrågor,
ersättningslokaler och
nyinvesteringar.
Rutiner med
ansvarsfördelning
finns för evakuering av
lokaler

Ulrika
Björn

År
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En av nämnd årligen
beslutad lokalbehovsplan.
Säkra en tydlig, förankrad
och dokumenterad
ansvarsfördelning mellan
Lokalstrateg,
Fastighetsavdelning och
förvaltning i
fastighetsfrågor.

2020
En lokalbehovsplan är
under upprättande och
kommer att tas upp på
nämnden i september
2020. Efter detta ska
uppföljning ske till
nämnden 2 ggr/år.
Utifrån att lokalbehovsplan
och rutin för uppföljning
tas fram kommer denna att
tas bort ur
Internkontrollplanen 2021.

Process/rutin

Risk

Kategori

Kontrollmoment/
riskreducerande
åtgärd

Kontrollansvarig
tjänst

Ansvarig Periodicitet Rapportera
person
senast

Kontrollaktivitet/
metod

Kommentar

Barns, elevers och
deltagares behov,
utveckling och
resultat

Verksamhetens
huvudfokus är inte
barns, elevers och
deltagares behov,
utveckling och
resultat.

Barn, elever,
deltagare

Verksamheternas
kvalitetsberättelser.
Tertialrapporter

Förvaltningschef

Maria
FlinckThunberg

År

2021-12-31

Verksamheternas
kvalitetsberättelser
granskas tillsammans med
tertialrapporterna utifrån
frågan om vilket fokus
verksamheten har.

2020
Då detta uppdrag ingår i
förvaltningens
huvuduppdrag tas den bort
från Internkontrollplanen
2021.

Resultatuppföljning

Att nämndens mål
inte nås och att
verksamheterna
bedrivs utan fullgod
kvalitet.

Verksamhetens
måluppfyllelse

System för kvalitativ
Förvaltningschef
intern uppföljning av
verksamhetens mål
och kvalitet görs
tydlig, enkel och med
återkoppling till
verksamhetsansvariga
på alla nivåer.
Rapportering sker i
rätt tid. Återkoppling
sker till
verksamheterna

Maria
FlinckThunberg

Tertial

2020-12-31

Ta fram statistik, analysera,
utvärda och ta fram
åtgärdsplan enligt beslutat
årshjul för
Kvalitetsuppföljning.

Tertial 1 2020
Uppföljning sker tertialvis
och rapporteras till
nämnden. Då rutin är
framtagen gällande
uppföljning och
rapportering tas denna bort
ur Internkontrollplanen
2021.

Egenkontroll av
verksamheten

Ej fungerande
Arbetsmiljö
kontroll och
rapportering av
arbetsmiljörelaterade
brister i
verksamheten. Risk
för skador, dålig
fysisk och
psykosocial
arbetsmiljö, viten och
skadestånd

Väl kända system och Samtliga chefer inom
rutiner för kontroll,
förvaltningen med
rapportering och
arbetsmiljöansvar
uppföljning av brister i
den fysiska och
psykosociala
arbetsmiljön för barn,
elever, deltagare och
personal.

Anders
Månad
Härdevik,
Maria
FlinckThunberg,
Daniel
Hellström,
Elisabeth
Ståhl,
Ulrika
Björn

2020-06-30 (försenad) Varje enhet upprättar en
rutin för egenkontroll.
Rapportering av brister i
egenkontrollen sker av
tillsynsmyndighet till
nämnd. Regelbundna
skyddsronder genomförs
som berör såväl den fysiska
som den psykosociala
arbetsmiljön

Anders
Månad
Härdevik,
Maria
FlinckThunberg,
Daniel
Hellström,
Elisabeth
Ståhl,
Linda
Lindahl,
Ulrika
Björn

2020-06-30 (försenad) Vid varje förändring av
delegationsordningen
informeras alla delegater
och chefer. Chef har
genomgång av
delegationsordning med
delegat inom sitt
verksamhetsområde. Chef
följer upp med delegat
löpande under året.

Anders
Tertial
Härdevik,
Daniel
Hellström,
Elisabeth
Ståhl

2020-12-31

Delegationsordning

Felaktiga beslut som Delegationsordning Att den beslutade
Delegatens chef och
fattas verkställs,
delegationsordningen nämndsekreterare
vilket kan få rättsliga
efterlevs.
följder och
oförutsedda
ekonomiska
konsekvenser. Beslut
fattade på delegation
redovisas inte till
nämnden vilket
medför att beslut inte
äger laga kraft

IT-utrustning, support Barn, elever och
IT-stöd
och infrastruktur
deltagare får inte den
utbildning de har rätt
till

Att undervisning sker
enligt nationella mål
med IT-stöd

Förvaltningschef

Maj 2020
Varje enhet ska ha
upprättat en rutin gällande
egenkontroller kring
arbetsmiljörelaterade
brister. Varje
verksamhetschef ansvarar
för att dessa rutiner
efterlevs och följs upp.
Dec 2020
Verksamhetscheferna
rapporterar halvårsvis att
rutiner finns och efterlevs.
Maj 2020
Vid varje revidering av
delegationsordningen
skickas information ut till
samtliga berörda delegater
och chefer. Alla delegater
ansvarar för att säkerställa
att beslut fattas, skrivs och
rapporteras i enlighet med
beslutad rutin.
Då denna rutin är
implementerad tas denna
bort ur Internkontrollplan
2021.

Enkät. Rapport till nämnd.

Tertial 1 2020
Alla enheter har tagit fram
en IT-plan. IT-planen följs
upp på nämnden 2 ggr/år.
För 2020 kommer den att
rapporteras i juni och
november.
Varje förskola har infört
digitalteknik, dock i olika
omfattning.
Gymnasieskolan har fullt ut
infört en-till-en, vilket
innebär att varje elev har en
egen digital enhet som de
lånar av skolan. Covid-19
har påvisat ett utökat
behov av IT-utrustning bla
ritplattor så
matematiklärare på distans
ska kunna fullfölja
undervisningen.
Digitaliseringen kräver
mycket god tillgänglighet
av IT-tekniker och ITpedagoger.
Tertial 3 2020
Arbetet med enheternas ITplaner följdes upp i
november 2020.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-12-17
Upplevelsenämnden

Paragraf 99

Ärendenummer UPN2019/161

Slutredovisning av intern kontroll 2020
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner slutuppföljning av intern kontrollplan 2020 och
lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Enligt Enköping kommuns regler för internkontroll ska nämnder och bolagsstyrelser
varje år välja ut granskningsområden baserade på väsentlighets- och
riskbedömning.
Områdena sammanställs i en internkontrollplan som beslutas av nämnden.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden ska styra samt löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.
Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att det finns tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter
och riktlinjer följs.
Internkontroll områden
Upplevelsenämnden har för 2020 antagit en plan för uppföljning av den interna
kontrollen som fokuserat på de fem områdena:



Rutiner och resurser för avtalshanteringen
Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten





i relation till ekonomiska resurser
Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar
Inköp och upphandling
Korruption och oegentligheter

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-12-10
Upplevelsenämnden

Upplevelseförvaltningens bedömning
Enligt Enköping kommuns regler för internkontroll ska nämnder och bolagsstyrelser
varje år välja ut granskningsområden baserade på väsentlighets- och
riskbedömning.
Områdena sammanställs i en internkontrollplan som beslutas av nämnden.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden ska styra samt löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.
Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att det finns tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter
och riktlinjer följs.
Rutiner och resurser för avtalshanteringen
För att hantera risken har översyn har skett av avlat vartefter de fångats upp.
Utveckling av mallstruktur som underlättar avtalshanteringen har påbörjats och
beräknas klart 31 maj 2021.
I slutuppföljningen bedöms området avtalshanteringen behöva kvarstå som
riskområde.
Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten i relation
till ekonomiska resurser
Mått och indikatorer för uppföljning har setts över och tagits fram. Arbete har skett
med att se över uppföljningen och indikatorer i samband med ny styrmodell för
kommunen. Mått och indikatorer har utvecklats i samband med framtagandet av
långsiktig plan 2020-2023 samt i samband med revidering av den långsiktiga
planen.
Utveckling har skett genom gemensam instruktion gällande uppföljningar samt mer
analyser med kopplingen verksamhet och ekonomi. Verksamhetsplanering som
gjorts utifrån effektlogik underlättar uppföljning av effekter av aktiviteter och
leveranser.
I samband med delårsrapporteringar har förvaltningen stärkt uppföljningen med
resultatdialoger, där verksamheterna relaterar läget i verksamheten med det
ekonomiska läget.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-12-10
Upplevelsenämnden

I årsplanen för 2020 kommer prioriterade verksamhetssatsningar och ekonomiska
resurser för dessa satsningar att relateras. I årsredovisningsprocessen sker också
arbete för att sammanlänka verksamhet och ekonomi.
Utveckling av området kommer fortsatt ske löpande i planering och uppföljning
samt i andra relevanta sammanhang.
Området bedöms i slutuppföljningen vara under rimligt god kontroll på grund av
genomförda åtgärder.
Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar
Samtliga verksamheter i förvaltningen arbetar systematisk med att stärka
säkerheten i lokaler och anläggningar. Det sker bland annat genom installationer
av inpasserings- och övervakningssystem, utbildning i brandskyddsarbete, rutiner
och övningar. Arbetsmiljöskyddsronder och regelbundna samverkansträffar sker.
Det systematiska arbetet fortskrider löpande.
Området bedöms i slutuppföljningen vara under rimligt god kontroll på grund av
genomförda åtgärder.
Inköp och upphandling
Det har genomförts utbildning i LOU. En del felaktigheter uppmärksammas och
dokumenteras och påpekas. Ny upphandlingsrutin har införts där verksamheten får
utökat ansvar. Implementering av nya regler påbörjats. Ytterligare åtgärder behövs
gällande att följa ramavtal och utföra korrekta upphandlingar genom medvetenhet,
utbildnings - och kompetensinsatser.
I slutuppföljningen bedöms området avtalshanteringen behöva kvarstå som
riskområde.
Korruption och oegentligheter
Arbete utifrån åtgärd med att diskutera och informera om styrande dokument som
rör områden pågår kontinuerligt och kommuniceras i olika forum för att undvika
händelser av denna karaktär. Förebyggande arbete kommer fortsatt
ske. Ytterligare förebyggande arbete planeras.
I slutuppföljningen bedöms området behöva kvarstå som riskområde.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-12-10
Upplevelsenämnden

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner slutuppföljning av intern kontrollplan 2020 och
lägger den till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner slutuppföljning av intern kontrollplan 2020 och
lägger den till handlingarna.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
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Upplevelsenämnden
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Upplevelseförvaltningen
Staffan Hedberg
0171-626379
staffan.hedberg@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2020-11-16

UPN2019/161

Upplevelsenämnden

Slutuppföljning intern kontrollplan för
Upplevelsenämnden 2020
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden godkänner slutuppföljning av intern kontrollplan 2020 och
lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Enligt Enköping kommuns regler för intern kontroll ska nämnder och
bolagsstyrelser varje år välja ut granskningsområden baserade på väsentlighetsoch riskbedömning.
Områdena sammanställs i en intern kontrollplan som beslutas av nämnden.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden ska styra samt löpande följa upp det interna
kontrollsystemet.
Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att det finns tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter
och riktlinjer följs.
Internkontroll områden
Upplevelsenämnden har för år 2020 antagit en plan för uppföljning av den interna
kontrollen som fokuserat på de fem områdena:


Rutiner och resurser för avtalshanteringen



Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten
i relation till ekonomiska resurser



Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar



Inköp och upphandling



Korruption och oegentligheter
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Upplevelseförvaltningens bedömning
Rutiner och resurser för avtalshanteringen
Översyn har skett vartefter avtal fångats upp, där det varit möjligt. Utveckling av
mallstruktur som underlättar hanteringen har påbörjats och beräknas klart 31 maj
2021.
I slutuppföljningen bedöms området avtalshanteringen behöva kvarstå som
riskområde.
Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten i relation
till ekonomiska resurser
Mått och indikatorer för uppföljning har setts över och tagits fram. Arbete har skett
för att se över uppföljningen och indikatorer i samband med förslag på ny
styrmodell för kommunen. Mått och indikatorer har utvecklats i samband med
framtagandet av långsiktig plan 2020-2023 samt i samband med revidering av den
långsiktiga planen.
Utveckling har skett genom gemensam instruktion gällande uppföljningar samt mer
analyser med kopplingen verksamhet/ekonomi. Verksamhetsplanering som gjorts
utifrån effektlogik underlättar uppföljning av effekter av aktiviteter och leveranser.
I samband med delårsrapporteringar har förvaltningen stärkt uppföljningen med
resultatdialoger, där verksamheterna relaterar läget i verksamheten med det
ekonomiska läget.
I årsplanen för 2020 kommer prioriterade verksamhetssatsningar och ekonomiska
resurser för dessa satsningar att relateras. I årsredovisningsprocessen sker också
arbete för att sammanlänka verksamhet och ekonomi.
Utveckling av området kommer fortsatt ske löpande i planering och uppföljning
samt i andra relevanta sammanhang.
Området bedöms i slutuppföljningen vara under rimligt god kontroll på grund av
genomförda åtgärder.
Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar
Samtliga verksamheter i förvaltningen arbetar systematisk med att stärka
säkerheten i lokaler och anläggningar. Det sker bland annat genom installationer
av inpasserings- och övervakningssystem, utbildning i brandskyddsarbete, rutiner
och övningar. Arbetsmiljöskyddsronder och regelbundna samverkansträffar sker.
Det systematiska arbetet fortskrider löpande.
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Området bedöms i slutuppföljningen vara under rimligt god kontroll på grund av
genomförda åtgärder.
Inköp och upphandling
Det har genomförts utbildning i LOU. En del felaktigheter uppmärksammas och
dokumenteras och påpekas. Ny upphandlingsrutin har införts där verksamheten får
utökat ansvar. Implementering av nya regler påbörjats. Ytterligare åtgärder behövs

gällande att följa ramavtal och utföra korrekta upphandlingar genom medvetenhet,
utbildnings - och kompetensinsatser.
I slutuppföljningen bedöms området avtalshanteringen behöva kvarstå som
riskområde.
Korruption och oegentligheter
Arbete utifrån åtgärd pågår kontinuerligt och kommuniceras i olika forum för att
undvika händelser av denna karaktär. Förebyggande arbete kommer fortsatt ske.
Ytterligare förebyggande arbete planeras.
I slutuppföljningen bedöms området behöva kvarstå som riskområde.

Jonas Nyström
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen

Camilla Rosenberg
Stabschef
Enköpings kommun

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-12-16
Tekniska nämnden

Paragraf 134

Ärendenummer TF2020/24

Uppföljning internkontrollplan halvår 2 2020
Beslut
Redovisningen av andra halvårets uppföljning av internkontrollplan för 2020
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Internkontrollplanen innehåller 11 stycken kontrollområden som ska revideras
under 2020 och har till syfte att se till att det finns en fungerande intern styrning
och kontroll inom förvaltningen. Planen beslutades av teknisk nämnd i januari
2020.
Den interna styrningen och kontrollen används för att minimera risker, förluster och
förhindra allvarliga fel. Det är även ett verktyg för att nå kommunens mål,
genomföra fattade beslut och trygga kommunens tillgångar.
Uppföljningen ska genomsyras av ständiga förbättringar av verksamheten och vara
ett hjälpmedel och en naturlig del i verksamhetens dagliga arbete och i det
systematiska kvalitetsarbetet. För att genomföra kontrollen ska reglementet som
bygger på ramverket för intern styrning och kontroll följas.
Vid revisionen under första halvåret (halvår 1) undersöks varje kontrollområdes
status på ett övergripande plan och genom den högsta organisatoriska chefsnivån
inom förvaltningen. Vid uppföljning andra halvåret (halvår 2) är revision inriktad på
granskningen längre ut i organisationen på den operativa nivån. Där sker
uppföljning av de olika kontrollpunkter som finns i planen. Till exempel att rutiner
och verktyg tillämpas och används, att tjänsteskrivelser diarieförts korrekt, att
klarspråk tillämpas i tjänsteskrivelser.
Metoden att granska övergripande strukturer halvår 1 är för att kunna verifiera och
bekräfta vid halvår 2 att systemet fungerar som det är tänk och rutiner efterlevs.
Genom en summering och bedömning av kontrollområdet lämnas omdömen:
tillfredsställande, avvikelse, förbättringsförslag samt observation.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Övergripande konstateras fortsatt avvikelse inom kontrollområdena LOU och
Ramavtalstrohet. Förvaltningen vill dock uppmärksamma nämnden på att man ser
en begynnande förbättring. Som exempel har avtalsdatabasen bytts ut och
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-12-16
Tekniska nämnden

inköpsavdelningen har presenterat ett antal åtgärder vilket ger förhoppningen att
på sikt kunna komma tillrätta med de avvikelser som har konstaterats.
Inom kontrollområdet säkerhet/brand har konstaterats bristande efterlevnad samt
dokumentation på delar av SBA-arbetet (systematisk brandskyddsarbete).
Inom övriga kontrollområden är bedömningen tillfredsställande vilket betyder att
arbetet fungerar. Det finns förbättringsförslag i hur förvaltningen bör fortsätta
utveckla det systematiska arbetet för att styra och leda förvaltningen enligt de lagar
och krav som föreskrivs. I rapporten finns en summerande tabell över resultatet på
samtliga kontrollområden.
Bilaga: Rapport Intern styrning och kontroll, halvår 2 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Redovisningen av andra halvårets uppföljning av internkontrollplan för 2020
godkänns.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Redovisningen av andra halvårets uppföljning av internkontrollplan för 2020
godkänns.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
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Intern styrning och kontroll
Uppföljning halvår 2 2020

Skriv text här

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristin Berntsson
0171-627384
kristin.berntsson@enkoping.se
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Inledning
Den interna styrningen och kontrollen (ISK) används för att minimera risker,
förluster och förhindra allvarliga fel. Det är även ett verktyg för att nå
kommunens mål, följer upp genomförandet av fattade beslut samt trygga
kommunens tillgångar.
Ständiga förbättringar av verksamheten är en grundsten i uppföljning. ISK ska
vara ett hjälpmedel och en naturlig del i verksamhetens dagliga arbete och i det
systematiska kvalitetsarbetet. ISK ska följa de regler som finns för intern styrning
och kontroll. Reglerna har utgångspunkt i kommunstyrelsens reglemente som är
det övergripande ramverk som gäller för alla förvaltningar.

Metod för uppföljning
Internkontrollplanen innehåller ett flertal områden som ska revideras under året.
Vid halvår 1 granskas övergripande strategisk nivå för att säkra att den struktur
och strategi för systematiskt arbete och ledning fungerar. Som exempel att det
finns ett upplägg för att alla nyanställda medarbetare introduceras och får ta del
av de viktigaste policys inom kommunkoncernen.
Vid ISK halvår 2 ligger istället fokus på att verifiera att/om de strategier och
övergripande strukturer som ledningen nämner fungerar. Blir det som man har
tänkt sig? Använder andra linjens chefer med de introduktionspaket,
kompetensutvecklingsprogram och APT-mallar som finns framtagna som ska
säkerställa lagkrav och efterlevnad? Hur fungerar redskap som ska styra och
guida medarbetare till rätt avtal för avrop när det gäller inköp och upphandling?
Fungerar rutiner för hur diarieföring och hantering av personuppgifter på ett
sätt så lagkrav följs? Denna typ av frågor och svar används vid halvår 2.
En sammanvägd bedömning av kontrollområdet som helhet har gjorts utifrån
svaren i kategorierna: tillfredsställande, avvikelse, förbättringsförslag samt
observation.
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Sammanfattning
ISK halvår 2 2020 visar att det finns strukturer för systematiskt arbete men som i
delar av organisationen inte uppfylls i det operativa utförandet. Förvaltningens
arbete mot mer systematiskt måste hela tiden utvärderas för att säkra att
strukturer fungerar och att det finns rätt förutsättningar för att nå ut till alla
medarbetare igenom alla chefsled.
Inom förvaltningen kvarstår avvikelser inom områdena LOU/ramavtalstrohet
men trots allt har förbättringar gjorts och det finns flera att vänta enligt
uppgifter från inköpsavdelningen hos KLF. Som exempel omarbetning av Regler
för inköp, utbildningar för alla medarbetare som berörs av inköp. Med tillförsikt
ser förvaltningen fram emot att detta kommer stödja i att eliminera de avvikelser
som hittills konstaterats.
Förvaltningens avdelningar jobbar samtliga med att kartlägga processer i ett
aktivt skede trots Coronapandemin. Förhoppningen är att åtminstone tre av
förvaltningens sju avdelningar är klara med processkartläggningen till årsskiftet
2020/2021.
Sammanställning av kontrollområden
Kontrollområde

Förbättringsförslag

Samlad bedömning

Dokumenthantering

1 nytt förbättringsförslag

Tillfredsställande

LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)

1 genomfört förbättringsförslag

Avvikelse

Ramavtalstrohet

4 delvis genomförda förbättringsförslag

Avvikelse

Arbetsmiljö

1 delvis genomfört förbättringsförslag

Tillfredsställande

Miljöcertifiering

-

Tillfredsställande

Säkerhet/brand

1 delvis genomfört förbättringsförslag, 2 nya förbättringsförslag

Avvikelse

Kommunikation

1 delvis genomfört förbättringsförslag

Tillfredsställande

Personal

1 nytt förbättringsförslag

Tillfredsställande

Delegationsordning

-

Tillfredsställande

Hantering personuppgifter (GDPR)

-

Tillfredsställande
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Redovisning per kontrollområde
Dokumenthantering
Nyanställda tjänstemän som handlägger ärenden ska få kunskap om krav för
korrekt hantering av handlingar och dokument genom den interna utbildning
förvaltningens nämndsekreterare håller.
Utbildningen är en form av kvalitetssäkring som nämndsekretariatet ansvarar för
och som kompletterar de rutiner som finns i kommunens ärendehandbok.
Denna kvalitetssäkring är viktig eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen
rekryterar medarbetare med erfarenhet från olika sektorer och branscher. Därför
behöver förvaltningen själv säkra att de har kunskap som styr delar av deras
arbete såsom exempelvis offentlighetsprincipen och förvaltningslag. Utbildning
innehåller också generell information om hur kommunal organisation fungerar
med den demokratiska processen vid beslutsfattande och delegation från
nämnd.
Uppföljning och intervju med tre nyanställda tjänstemän – inom tre olika
avdelningar – visar att samtliga har fått erbjudande om intern utbildningen. En
av tjänstemännen hade inte gått utbildningen men skulle delta vid nästa tillfälle.
Vid stickprovskontroll i diariet - att inkomna handlingar diarieförts med korrekt
uppgifter – så visar det på en fungerande struktur. Dock finns det inom SBF
brister när det gäller den fortsatta handläggningen då stickprov visar att det
slarvas med att diarieföra egna handlingar. Som exempel ett ärende om
nedskräpning/dumpning på privat fastighetsägares mark. Ärendet har kommit
till kommunen via kontaktcenter som lagt det vidare till miljö- och
byggnadsförvaltningen som i sin tur hänför ärendet till SBF och Gata/Park.
Nämndsekreterare noterar att ärendet skickats vidare till ansvarig chef och
noterar att gatuavdelningen ska ta hand om det. Annat exempel är miljö- och
bygglovsförvaltningen har gett bygglov för skyltar och ber
fastighetsavdelningen att komplettera ansökan. Det saknas såväl ansökan om
bygglovet (som skickats till MBF) likväl som de handlingar som man sedermera
kompletterat med.
Genom att tydligare beskriva och diarieföra resultatet av de ärenden som
inkommer till förvaltningen som kräver åtgärd. Exempel skriva en kort
anteckning vilken återkoppling tjänstemannen har gett en klagande vid
nedskräpningsärende. I dessa ärenden som har granskats finns av
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nämndesekreterarens notering att ärendet är hanterat eller skickat vidare för
direkt åtgärd av utförande avdelning eller tjänsteman.
Förbättringsförslag halvår 2 2020:
Som förslag till förbättring är att förvaltningens tjänstemän måste tydligare
dokumentera åtgärder som påförs ett ärende. Förslag är att skapa tydligare
styrning genom att komplettera de rutiner som finns i ärendehandoken med
exempel för att tydliggöra vad som ska diarieföras och hur det går till. Dessa
rutiner bör lyftas fram och introducera medarbetarna genom det
utbildningsupplägg som redan finns på plats.
Bedömning kontrollområdet Dokumenthantering: tillfredsställande, 1 nytt förbättringsförslag

LOU (Lagen om offentlig upphandling)
Inom kommunen finns gemensamma rutiner som ska styra att inköp görs
primärt från avtalade leverantörer (ramavtal i avtalsdatabas). Saknas vara eller
tjänst i databasen ska inköpsavdelningen kontaktas för att rådgöra hur man går
vidare. I vissa fall kan det finnas möjlighet för kommunen att avropa från SKLavtal. I andra fall får verksamheten göra en direktupphandling.
Medarbetares kunskap om LOU och förståelse hur de ska följa regelverket
För att följa upp kunskap om LOU har det skett dels i form av en digital enkät
samt i vissa fall även intervju. Svaranden representerar i stort sett alla
avdelningar på SBF och det är medarbetare utan chefsansvar som fått svara.
Samtliga svaranden visar att de har grundläggande kunskaper om LOU på
grundläggande nivå: det vill säga man är bekant med regelverket och vet att
kommunens inköp omfattas av dessa lagkrav.
De allra flesta vet också om hur de ska agera för att följa lagen det vill säga köpa
in på kommunens ramavtal i första hand. När det gäller att göra inköp genom
direktupphandling svarar de flesta att de har generella kunskaper om det. Ett
antal medarbetare svarar att det dock inte betyder att de alltid följer de rutiner
och regler som finns. Bakomliggande orsaker beskrivs närmare under
kontrollområde ramavtalstrohet.
För att säkerställa och kvalitetssäkra att direktupphandlingar genomförs korrekt
har varje förvaltning en eller flera certifierade direktupphandlare. Deras roll är att
vara garant och kontrollfunktion för att direktupphandlingsreglerna har följts
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genom en dokumentation som de signerar. Det visar sig att förståelse för rollen
certifierad direktupphandlare saknas, vilket har konstaterats i tidigare ISKrapporter. Medarbetarna menar att det är oklart exakt när man ska ta hjälp av
certifierad direktupphandlare och vad deras roll står för – endast
kontrollfunktion eller som stöd för att göra inköp korrekt? En svarande ger en
kommentar som vittnar om svagheter i systemet och beskriver det så här ”Jag
känner till två personer som är certifierade upphandlare på vår förvaltning.
Problemet är att de ofta inte har en aning om det som jag till exempel behöver
direktupphandla. De har skrivit på dokumenten bara för att litat på att jag var
kunnig i ämnet och att lagt mycket fokus på att genomföra upphandlingen på
rätt sätt.”
Genomförd förbättring sedan ISK halvår 2020
Under hösten 2020 har den tidigare avtalsdatabasen Kommers ersatts med ett
TendSign vilket konstateras som en förbättring då den nya avtalsdatabasen är
mer användarvänlig. Det har konstaterats i flera tidigare ISK-rapporter och
senast vid halvår 1 2020 att ”rutin och verktyg finns upprättat men det verktyg

som finns – avtalsdatabas - fungerar inte varför det inte bedöms finnas
förutsättningar efterleva rutin.”
Den nya avtalsdatabasen möjliggör för att enklare att hitta avtal med tydligare
trädstruktur och sökmöjlighet i flera dimensioner.
Den samlade bedömningen för kontrollområdet LOU är:
a) Det finns generellt kunskap hos medarbetarna om LOU. För de allra
flesta av de tillfrågade är det känt hur det är tänkt att regelverket ska
efterlevas till vardags genom befintliga rutiner.
b) I vissa mån kan dessa kunskaper anses teoretiska då ett par av svaranden
anger att reglerna inte alltid efterlevs. I vissa fall är reglerna för krångliga
och administrativt ”bökiga” vilket gör att ibland kringgås. Det gäller
främst de operativ och driftstunga delar av verksamheterna där behovet
är svårt att förutsäga och sortimentet av inköpskategorier har stor
spridning.
Under kommande kontrollområdet Ramavtalstrohet beskrivs dessa
bakomliggande orsaker och skillnad mellan teoretiskt kunskaper och dess
bristande genomförande i praktik mer ingående.
Bedömning kontrollområdet LOU: Avvikelse, 1 genomfört förbättringsförslag
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Ramavtalstrohet
Kontrollområdet ramavtalstrohet visar åter på liknande brister som konstaterats
vid tidigare ISK-uppföljning. Det är inte ett genomgående systemfel som sker
inom hela förvaltningen utan det är, som tidigare konstaterats, inom de
operativa och driftsintensiva verksamheterna där det saknas en tydlig
samordning och styrning av inköp.
Stickprov genomförda inköp
Vid granskning och stickprovskontroll av genomförda inköp under året har ett
tiotal fakturor slumpmässigt valts ut. Fokus har varit att i första hand granska om
inköp (avrop) har gjorts på befintliga ramavtal där det finns avtal att avropa
ifrån. Om inte det inte varit aktuellt med ramavtal följa upp att
direktupphandling är genomförd enligt kommunens rutiner.
Uppföljning av fakturor visar som vid tidigare granskningarna på brister. Det är
framförallt i de verksamheter där man har en stor variation i operativ drift och
utförande som det uppstår. Vid uppföljning kopplat till kontrollområde LOU så
blir naturligtvis frågan varför detta sker och i vilket sammanhang det sker.
Som förklaring till varför detta sker beskriver medarbetare som utfört inköpen
att det finns flera olika anledningar. Främst är det många olika oplanerade inköp
som sker, händelser uppstår av mer eller mindre akut karaktär där man inte
anser sig kunna förutse behoven. Det finns också en kultur i personalgrupperna
där ledning och styrning i denna fråga, inte ansetts som kritisk, kanske också
beroende på många chefsbyten på kort tid. Medarbetarna har försökt lösa de
dagliga problemen i sin vardag för att få verksamheten att fungera. Exempelvis
när det uppstått en vattenläcka i Örsundsbro och man ställt ut dricksvattentank
och behövt göra inköp av muff till kranventiler. Det finns också exempel på
inköp där man gjort inköp utan avtal eller direktupphandling exempelvis
reservdelar som rundrem till arbetsmaskin eller traktor. På denna del anser
medarbetarna att det endast finns en enda återförsäljare och leverantör för
korrekt fabrikat på reservdelen och gjort inköp utan direktupphandling.
Det som inte nämns men som också framgår är att det är en tydlig
prioriteringsfråga hos chefer och ledning. Med andra ord menar medarbetarna
att cheferna har känt till att det finns utmaningar och att det varit svårt att följa
reglerna, vilket flera chefer själv tillstyrkt. Genom att kräva denna form av extra
administration som exempelvis en direktupphandling innebär så har frågan inte
fått prioritet.
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En faktor att ha i åtanke är att majoriteten av dessa medarbetare är anställda på
grundval av att vara praktiskt lagda och duktiga på drift och skötsel av parker,
anlägga gator, asfalt, vattenledningar och ansvar för reningsprocesser
avloppsvatten och tillgång på dricksvatten.
Uppföljning förbättringsförslag från halvår 1 2020
I föregående ISK lade ett förbättringsförslag att tydliggöra definitionen av
inköpsprocess eftersom den, vad SBF erfar, endast koncentreras till själva
upphandlingsmomentet som inköpsavdelningen genomför. Syftet med att
tydligare och mer övergripande definiera inköpsprocess är för att vidga
begreppet till att omfatta från att behov av att köpa in något uppstår till det att
varan/tjänsten är levererad enligt den kravspecifikation kommunen upphandlat.
Detta skulle på ett tydligare sätt kunna stödja hela Enköpings kommun och inte
minst förvaltningarna för att förstå gränssnitten och ansvaret för de olika delarna
av inköpsprocessen. Det har skett en dialog mellan SBF och KLFs
inköpsavdelning i denna fråga. För närvarande får KLF stöd från kommunens
nyrekryterade processutvecklare att komma vidare med den
processkartläggning som har påbörjats.
I övrigt gällande förbättringsförslag som SBF lyfte till KLFs inköpsavdelning sker
utveckling. Inköpschefen har beskrivit ett flertal åtgärder som pågår bland annat
utbildning för chefer, direktupphandlare samt medarbetare som ansvarar för att
avropa varor/tjänster på avtal. Flera av åtgärderna som presenterats ligger linje
med de förbättringar SBF föreslagit.
SBF lämnade vid halvår 1 2020 förslag till KLF som kunde hjälpa till att skaffa en
tydligare intern styrning för en förbättrad efterlevnad och uppföljning av de
regelverk som finns inom LOU med fler lagstiftningar som styr de kommunala
medel som används för inköp. Som förslag lyfte SBF att:
a) ”… fokus på verktyg och rutiner för att styra mot ramavtal finns…”
(förtydligande ”säkerställ att nytt inköps- och upphandlingsverktyg

erbjuder effektiv sökmotor och funktionalitet för att finna avtal”).
SBF noterar att detta förbättringsförslag till större del är uppfyllt. Det
som återstår är hur verktyget används och implementeras för att nå dess
fulla potential.

b) ”… säkerställa att cheferna kan ta det ansvar som förväntas bör
inköpsavdelningen ta fram verktyg, förslag på organisation/roller och
metodik… för att förvaltningarna aktivt ska kunna arbeta med:
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1. Behovsanalys (konkretisera och bearbeta sina behov av inköp)
2. Avtalsförvaltning (de delar som åläggs varje förvaltning)
3. Avtalsuppföljning (levererade varor/tjänster utifrån krav, pris med
mer).”
SBF noterar att det finns planer, utifrån återkoppling från inköpschefen,
att det ska ske ett förtydligande av ansvar och metod främst genom de
riktlinjer och regler som är under omarbetning och på remiss. Det ska
även ske ett antal utbildningsinsatser enligt inköpschefen. Regler för
inköp är även ute på remiss om kommer via KDL beredas möjlighet för
förvaltningscheferna att få vara delaktiga i processen.
c) ”Processen för avtalsförvaltning bör analyseras för att tydliggöra vilken

strategi kommunen ska tillämpa för att bättre styra och uppmuntra rätt
inköpsbeteende dvs. avrop från ramavtal. På sikt kan det leda till bättre
förmåga att jobba med statistik, nyckeltal och sätta in rätt aktiviteter
som stöttar förvaltningarna att ”göra mer rätt”.
SBF har fått information om att processkartläggning fortlöper av de
processer där inköpsavdelningen äger ansvar för styrning och ledning
gentemot kommunens förvaltningar som kan förväntas följa dem.
d) Slutligen föreslog SBF att KLFs inköpsavdelning bör upprätta egna
interna kontroller och arbeta systematiskt med uppföljning för
att ”säkerställer att verksamheten fungerar effektivt och ger önskad

effekt men dels också identifierar och följer upp lagkrav och risker
kopplat till uppdraget”. Genom detta skulle man uppnå ett proaktivt sätt
att undvika och eliminera risker för lagöverträdelser och att kommunen
lider ekonomiska förluster.
Den samlade bedömningen för kontrollområdet ramavtalstrohet är att SBF har
utmaningar och det som utmärker bristerna är avdelningar som har hög andel
operativt utförande och där det finns driftsintensiv verksamhet. Det sker också
en förflyttning genom det arbete som KLFs inköpsavdelningar initierat.
Bedömning kontrollområdet Ramavtalstrohet: Avvikelse, 4 förbättringsförslag som delvis
genomförts
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Arbetsmiljö
Inom arbetsmiljöområdet bedriver samhällsbyggnadsförvaltningen ett
systematiskt arbete där APT (arbetsplatsträff) är det naturlig forum där alla
medarbetare och chefer fortlöpande lyfter upp arbetsmiljöfrågor.
Därutöver ska varje medarbetare, genom förvaltningens introduktionsprogram,
få kunskap om hur de ska agera i händelse av tillbud, incident eller olycka. Inom
kommunen är det systemet Invit som används för att de ska hanteras på ett
systematiskt sätt som ärenden.
Som uppföljning har intervju genomförts med 6 st. medarbetare inom tre olika
avdelningar.
Stickprov kunskap om rutin för inrapportering incident, tillbud eller risk
Samtliga har fått kunskap om hur de ska hantera en händelse som relaterar till
en säker arbetsmiljö och metoder för hur den ska rapporteras in i systemet Invit.
Uppföljning inrapporterade risker, tillbud eller incidenter
Hälften av de tillfrågade har arbetsledande funktion (teamledare eller
motsvarande) och därför tillfrågas de om hur uppföljning av arbetsmiljöärenden
har följts upp i fråga om de har följts upp och vad det i så fall har lett till för
åtgärder. Samtliga nämner att det har skett olycka typer av framförallt incidenter
som rapporterats in. Det har rört en stor variation av ärenden: alltifrån hyllor som
ramlat ner, till att medarbetare har kört omkull med moped på väg hem ifrån
arbetet. De åtgärder som vidtagits har varit helt situationsanpassade. För
medarbetare som körde omkull på väg hem från jobbet har hanterats som en
olyckshändelse och de har i arbetslaget diskuterat hur man kan förebygga att
liknande händelser sker igen. I andra fall som exempel hyllor som rasat ner har
lett till mer konkreta åtgärder.
Det har lyckligtvis inte skett några händelser som föranlett allvarligare skador
enligt de tillfrågade.
Kvarstående förbättringsförslag från 2018: arbetsmiljö i ledningssystem
Förbättringsförslag som kvarstår från 2018 var att göra styrdokument och rutiner
som rör arbetsmiljö tillgängligt via ett ledningssystem. Aktiviteter med koppling
till processkartläggning och ledningssystem fortsätter inom förvaltningen.
Bedömning kontrollområdet Arbetsmiljö: Tillfredsställande, 1 kvarstående förbättringsförslag

Rapport
2020-11-19

Miljöcertifiering enligt Svensk miljöbas
Som uppföljning för kontrollområdet miljöcertifiering har medarbetare
(majoriteten nyanställda) intervjuats med fokus på delar av det centrala
strukturer som är obligatoriska för att bibehålla certifieringen.
Uppföljning genomförd grundläggande utbildning miljökunskap
Nästintill samtliga tillfrågade har genomgått den obligatoriska
grundutbildningen. Flera av dem har också på APT fått information om att gå
den och det har även kommit påminnelser i andra kanaler. Bland de som har
medarbetaransvar har de följt upp genomförandet och säkerställt att det är
dokumenterat.
Endast en av de tillfrågade hade inte gått utbildningen ännu.
Uppföljning introduktion till miljöledningssystemet
Genom SBFs introduktionsprogram finns en beskrivning som introducerar
medarbetare (såväl chefer som medarbetare) till miljöledningssystemet samt
hur de kan bidra för att efterleva det.
Den samlade bedömningen för kontrollområdet är att det finns fungerande
systematiska strukturer genom bland annat introduktionsprogram och
arbetsplatsträffar som når alla delar av organisationen.
Bedömning kontrollområdet Miljöcertifiering: Tillfredsställande

Säkerhet och brand
Inom fastighetsavdelningen finns förvaltningens säkerhetssamordnare som
erbjuder stöd och hjälp till hela förvaltningen inom området säkerhet och SBA
(SBA – systematiskt brandskyddsarbete).
Tillsammans med säkerhetssamordnare genomfördes uppföljning av två av
arbetsplatser inom förvaltningen. Det skedde genom intervju på
medarbetarnivå som uppföljning av specifika delar med fokus på det som måste
finnas på plats i ett väl fungerande SBA-arbete.
Delvis genomfört förbättringsförslag från halvår 1 2020:
Vid första halvårets ISK konstaterade vi att det finns förbättringspotential för att
öka kunskap och medvetenhet om rutinerna för SBA på vissa arbetsplatser, så
att cheferna kan ta ansvar och ge förutsättningar medarbetare att följa dem. En
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dialog och diskussion kommer att genomföras med avdelningschefer inom SBFs
ledningsgrupp tillsammans med säkerhetssamordnare.
Det ska finnas en ansvars- och rollfördelning per arbetsplats
Enligt rutin ska det som minimum för SBA finnas en brandskyddsansvarig och en
anläggningsskötare för brandlarm utsedd per arbetsplats.
På arbetsplatsen Styrmannen finns en ansvars- och rollfördelning då en och
samma person i dagsläget ansvarar för de flesta rutiner kopplat till SBA i nuläget.
Dock är den inte dokumenterad. Vid intervjutillfället som var i anslutning till ett
så kallat husgruppsmöte (representanter för alla avdelningar på arbetsplatsen
möts) aktualiserades denna fråga då den person som idag har rollen ska gå i
pension. Det påtalades att det bör finnas en tydlighet och ett klarläggande av
vilka arbetsuppgifter, om det inte, som i nuläget ska vara en och samma person
som bär ansvar för dem.
På arbetsplatsen reningsverket beskrev medarbetarna att det inte fanns en rolloch ansvarsfördelning för SBA-arbetet. I efterhand fick vi en nedtecknad roll- och
ansvarsfördelning som ska vara gällande. På reningsverket finns en väl
avgränsad grupp medarbetare och eftersom kännedom om vem som ansvarar
för brandskyddsarbete helt saknas hos de medarbetare vi frågar är det högst
oklart hur implementering och efterlevnad fungerar i praktiken.
Utrymningsövningar ska genomföras regelbundet, dokumenteras och
utvärderas
På arbetsplatsen Styrmannen genomför i normala fall utrymningsövningar
minst 2 gånger per år: en gång på våren och en gång på hösten. Medarbetare
berättar att de hittills under år 2020 ännu inte genomfört dem som de brukar
men att det var något de själva noterat. Som regel dokumenteras
genomförandet i husgruppens mötesprotokoll. Där utvärderas även vad som
gick bra och vad som kan förbättras.
På arbetsplatsen reningsverket har ingen utrymningsövning genomförts vad
medarbetarna känner till på många år. Det finns därför heller ingen
dokumentation vad som är känt för de medarbetare som intervjuats, som varit
anställda lång tid på arbetsplatsen.
Den samlade bedömningen är att arbetet på arbetsplatsen Styrmannen
fungerar relativt väl men att det hittills haft avgörande betydelse att man har en
medarbetare som tagit ett helhetsansvar för samtliga arbetsuppgifter enligt
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rutinerna för SBA. På arbetsplatsen reningsverket är arbetet med SBA obefintligt
enligt de uppgifter som medarbetarna själva lämnar.
Förbättringsförslag halvår 2 2020:
1. För både Styrmannen och Reningsverket: säkerställa att de finns en
tydlig ansvars- och rollfördelning för SBA-arbetet samt att den är känd
inom varje avdelning.
2. Reningsverket måste vidta åtgärder för att börja efterleva krav på SBA.
Bedömning kontrollområdet Säkerhet och brand: Avvikelse, 1 delvis genomfört
förbättringsförslag, 2 nya förbättringsförslag

Kommunikation
Vid andra halvårets ISK så följs kontrollområdet kommunikation upp genom
granskning av skrivelser och utgående dokument som når andra myndigheter
eller allmänheten. I fokus för granskning är tillämpning av klarspråk det vill säga
att samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän uttrycker sig och använder ett
vårdat, enkelt och begripligt språk i sina texter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommunikatörer har i uppgift att se till att
riktlinjen ”Vårt språk är klarspråk” blir känd för nyanställda. De ser också till att
medarbetare får kännedom om språklagen, kommunens riktlinjer genom en
allmän introduktion till kommunikation och förhållningssätt för skrivande i
tjänsten. Dessutom förväntas alla ta del av utbildning i klarspråk som arrangeras
centralt inom kommunen.
För att säkra att kunskapsöverföring och att systematiken fungerar har det vid
halvår 2 2020 varit fokus på att följa upp genomförd introduktion av nyanställda
medarbetare samt att klarspråk tillämpas, vilket följs upp genom stickprov på
skrivelser.
Uppföljning genomförd introduktion kommunikation och utbildning
klarspråk
Utifrån de nyanställda medarbetare som börjat inom de senaste sex månaderna
valdes en tjänsteman ut på tre olika avdelningar. Samtliga berättar att de fått
introduktion om kommunikation. Två av de tre har anmält sig till någon av de
kommande klarspråksutbildningar som hålls under fjärde kvartalet i regi av KLF.
Uppföljningen sker vid årliga utvecklingssamtalet av närmaste chef.
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Stickprovsuppföljning tillämpning klarspråk i skrivelser
För att avgöra om klarspråk tillämpas används kriterier som uppnår det syftet
genom:
-

Struktur: tillämpning av kommunens mallar med tydlig rubriksättning.
Ordval och meningsbyggnad:
o Undviker tekniska, byråkratiska och komplicerade ord samt
förkortningar.
o Man använder inte passivt språk och tillämpar rak ordföljd.

I stort används kommunens mallar av alla skrivelser som blivit föremål för
granskning. Dessvärre används inte alltid den uppdaterade mallen men det har
ingen avgörande betydelse för textens utformning. I enskilda fall förekommer
det ibland stickproven att förkortningar används. Förkortningar får anses som
vedertagna och allmängiltiga när de används i ett sammanhang där de är
välkända för mottagaren. I ovan exempel vänder sig tjänstemannen till annan
myndighet där man resonerar med tekniska termer. Där har de tekniskt svåra
orden en viktig funktion.
I ett av stickproven finns svar på en fråga från allmänheten som visar gott
föredöme när det gäller bemötande och att använda klarspråk i ett mail.
Samlad bedömning för kontrollområdet denna omgång visar att det överlag
tillämpas de kriterier som gäller för klarspråk. Det förekommer i enskilda fall
avsteg men dessa har en funktion eller ger den mottagaranpassning som kan
vara nödvändig i vissa fall.
Uppföljning ”delvis genomfört förbättringsförslag” från halvår 2 2019:
fortbilda tjänstemän i tillämpning av klarspråk och W3D3


Fortbilda tjänstemän med skrivande i tjänsten så de blir duktiga på att
formulera sig ”klarspråkat”. Förslag att nämndsekretariat och
kommunikatörerna håller denna fortbildning tillsammans för att både få
tjänstemän att använda rätt mallar i W3D3 men också att innehållet blir
så tydligt och enkelt som möjligt.

Arbetet fortskrider och det tidigare projektet ”kundbemötande” har
ompaketerats för att förtydliga uppdraget och ge det tydligare inriktning. Som
Bedömning kontrollområdet Kommunikation: Tillfredsställande, 1
delvis genomfört förbättringsförslag
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tidigare nämnts kommer prioritet ligga på kommunikation mellan
förvaltningens tjänstemän och politiker inom respektive nämnd (det vill säga TN
respektive PLEX).

Mutor och bestickning
SBF har sedan 2019 tagit fram ett eget introduktionsmaterial vilket består av en
stor uppsättning Powerpointbilder som chef kan använda som stöd för
introduktionen. Hur den ska användas kan anpassas beroende på hur chefen
lägger upp introduktionen: antingen använder chefen den som stöd när hen
introducerar. Alternativt ger chefen medarbetare tillgång till materialet för att gå
igenom den på egen hand.
I introduktionsmaterialet finns en information och kort förklaring om jäv och
mutor. Det finns även länkar till de riktlinjer och regler som alla Enköpings
kommuns medarbetare ska inhämta kunskap om.
För att förstå om introduktionen har fungerat har det ställts frågor till 6 st.
nyanställda medarbetare: hälften tjänstemän och hälften teamledare eller
chefer. De representerar totalt fyra avdelningar.
Svaren från de tillfrågade visar att tjänstemännen (från tre olika avdelningar) har
fått kännedom om muta och jäv i introduktionen. När det gäller teamledare –
som representerar en och samma avdelning – har man inte tagit del av del av
information om hur man upptäcker muta eller agerar i potentiell jävssituation.
Trots detta har samtliga ändå ett ”hum” om vad jäv och muta innebär varför det
inte kan i detta fall ses som en uppenbar brist eller avvikelser. Orsaken är
troligen att ingen av dem heller få kännedom om det introduktionsmaterial som
finns framtaget vilket kan förbättras. De har heller inte fått kännedom om de
styrdokument som de omfattas av vilket också kan bli bättre.
Förbättringsförslag halvår 2 2020: metod för att introducera och säkra
kunskap om SBFs verktyg


Metod för att säkerställa och utvärdera att chefer inom alla nivåer tagit
del av och känner till SBFs introduktionsprogram såväl som övriga
verktyg inklusive de styrdokument, som de omfattas av. Genom ett
ledningssystem skulle det kunna förenklas och tydliggöra dessa
strukturer.

Bedömning kontrollområdet Mutor och bestickning: Tillfredsställande, 1 nytt förbättringsförslag.
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Personal
För att följa upp kontrollområdet Personal gjordes stickprovskontroll att
dokumentation på genomförda, obligatoriska utbildningar uppdaterats. Sedan
slutet 2019 har förvaltningen skapat ett erbjudande om kompetensutveckling
för sina medarbetare. Detta ska alla chefer ta upp och erbjuda vid
utvecklingssamtal med sina medarbetare.
Stickprovsuppföljning uppdaterad utbildningsdokumentation
Under 2019 implementerade chefskoordinator en gemensam och enhetlig
metod för att stödja cheferna i att dokumentera och följa upp genomförda
utbildningar. Stickprov och genomgång på två avdelningar (vardera 4
respektive 2 enheter under varje avdelning) visar att det i stort fungerar. Under
en av avdelningar ser inte ut att ha uppdaterat dokumentationen senaste året.
En tänkbar orsak är att det inte har genomförts några utvecklingssamtal under
denna period då de i vissa fall genomförs i sista kvartalet.
Stickprovsuppföljning chefens erbjudande om kompetensutveckling
Som uppföljning att chefer erbjudit kompetensutveckling sker stickprov på fyra
medarbetare samtliga arbetar som teamledare. En av de fyra har haft det och av
de tre återstående har ingen fått det. En av dem är alltför nyanställd för att ha
haft ett utvecklingssamtal men känner till att man arbetar aktivt med
kompetensutveckling. Vad gäller övriga två är det oklart varför de inte fått
denna kännedom om erbjudandet. Enligt deras uppfattning måste
informationen fastnat på väg ut genom organisationen.
Förbättringsförslag halvår 2 2020: se över princip för att föra ut
information genom flera chefsnivåer


Förvaltningens ledningsgrupp bör fundera på vilken princip som ska
användas – om inte vattenfallsprincipen – för att föra ut information om
nya verktyg och förändrade arbetssätt genom alla chefsnivåer så de når
medarbetare.

Sammanfattningsvis kan sägas att struktur för att följa upp genomförda,
obligatoriska utbildningar fungera som helhet. När det gäller
kompetensutveckling så verkar den implementeringen inte har fungerat fullt ut.
Bedömning kontrollområdet Personal: Tillfredsställande, 1 nytt förbättringsförslag
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Delegationsordning
Genom delegationsordning har tekniska nämnden gett förvaltningens
tjänstemän mandat och möjlighet att fatta beslut inom specifika områden och
inom vissa ekonomiska ramar. Delegationsordningen reglerar hur denna
fördelning ser ut. Det finns en aktuell och uppdaterad delegationsordning som
uppdaterades så sent som i fjärde kvartalet 2019.
Som konstaterats vid ISK halvår 1 2020 så finns ingen specifik rutin som
säkerställer och följer upp delegationsordningen mer än ISK. Men det sker en
kontinuerlig övervakning från nämndsekretariatet att det som ska anmälas och
redovisas till nämnd också gör det.
Tjänstemän med delegation ska få det genom sin introduktion: det nämns såväl
i förvaltningens introduktionsmaterial. Men information ges även via
rekryterande chef som har ansvar att förmedla detta till sina medarbetare.
Stickprovskontroll kunskap om delegationsordning
För att ta reda på om det skett kunskapsöverföring om delegationsordningen
intervjuades tre nyanställda tjänstemän. Två av dem beskriver att de inte har
kunskap om delegationsordningen och vilken delegation de har. Eftersom dessa
medarbetare inte har arbetsuppgifter som omfattas av delegationsbeslut så är
det inte något som avviker. Den tredje tjänstemannen som arbetar med beslut
om detaljplaner har fått kunskap om hur ärenden ska föras upp på listan och vad
som gäller kring delegationsbeslut när det gäller vilka hen får fatta på egen hand
och vilka som ska gå till nämnd för beslut.
Bedömning kontrollområdet Delegationsordning: Tillfredsställande

Hantering personuppgifter
För att hantera personuppgifter i diariet och ärendehanteringssystemet W3D3
där information lagras och blir offentligt finns en särskild funktionalitet att dölja
och lägga sekretess på uppgifterna. Det är en funktionalitet som markerar vissa
handlingar med ”GDPR-skydd”.
Stickprovsuppföljning GDPR-skydd på personuppgifter
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Det är alltid upp till varje enskild handläggare att avgöra vilka personuppgifter
som ska hanteras i enlighet med de riktlinjer som kommunen har för
digitallagring. Vid granskning av 5 olika ärenden i W3D3 där det är känt att
personuppgifter finns med i handlingarna så har alla belagts med sekretess.
Vid intervju med två medarbetare som har chefsansvar om deras kunskaper så
har de fått utbildning om hur de ska handlägga och hantera personuppgifter.
Som exempel på handlingar där de själva har omfattats nämner de olika avtal
där personnummer har omfattats. I dessa fall berättar de att de har följt de
rutiner som finns inom kommunen och hanterat enligt dem.
Bedömning kontrollområdet Hantering personuppgifter: Tillfredsställande
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