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Datum: 2019-02-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Marianne Eriksson Mjöberg utses som justeringsperson. 
2. Helena Kruse utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum onsdagen den 20 februari 2019 kl. 10.00 på kommunkansliet.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden ska välja en justeringsperson, samt ersättare vid dennes  
eventuella frånvaro, för att justera sammanträdesprotokollet. Justeringsperson väljs 
i turordning baserat på närvaro- och uppropslistan. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-02-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000006/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Dagordningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 
 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2019-02-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000007/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Politikerutbildning hela förmiddagen.  
 
b). Avveckling av Bjärehemmet: Risk- och konsekvensanalys. 
 
c). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende. 
 
d). Omfördelning av socialt innehåll och anhörigstöd.  
 
e). SAS/MAS informerar - Lex Sarah/Lex Maria. 
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2018-02-05 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000156/2017-905 

Till: Kommunfullmäktige 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse 2018 
 

 
 
Verksamhetsberättelse 2018 för vård- och omsorgsnämnden 
 
 

Förslag till beslut: 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsberättelse 2018 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
2. Verksamhetsberättelsen 2018 delges kommunfullmäktige. 

 
 
Bakgrund 
Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhetsberättelse för 2018. 
 
Budget i balans har under året varit i fokus. Trots detta blev utfallet för 2018 -6,46 mkr. 
Detta beror till del på ej budgeterad men lagstadgad verksamhet men också ökad 
bemanning i syfte att stärka kvalitet och säkerhet. 

 
 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Kommunfullmäktige – Hemvårds- och boendepeng 

 

 

Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Hemvårdspeng -55 075 -52 217 2 858 -45 256 

Boendepeng -63 193 -64 370 -1 177 -59 581 

 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 

Under 2018 har trenden fortsatt från 2017 med 

lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 

Dock har nya beräkningar gjorts för 2018 vilket 

innebär ersättning även för faktisk tid vid dub-

belbemanning. Mottagningsteamet är också en 

bidragande faktor till lägre nivåer, då de avlastar 

hemvården i ärenden med behov av många insat-

ser, i förebyggande syfte att minimera behovet 

hos vårdtagaren. Under året har mottagnings-

teamet registrerat insatser uppgående till cirka 

3 400 timmar. Den totala budgeten innefattade 

142 750 hemvårdstimmar men utfallet landade 

på 129 758 timmar (exklusive mottagningsteam).  

Boendepeng 

Vård- och omsorgsboendena har periodvis inte 

haft full beläggning, vilket till stor del beror på in- 

och utflytt efter att vård och omsorgstagare har 

avlidit. Lägenheter har haft ett eftersatt behov av 

renovering vilket också bidragit till senarelägg-

ning av inflyttningar och därmed ingen ersättning 

till utföraren. Beläggningsgraden för vård- och 

omsorgsboende var trots detta 99 procent. 

Beläggningen inom korttidsboende har varit i 

genomsnitt 12 platser. Den höga beläggningen 

beror på en kraftig ökning personer med beslut 

om växelvård då dessa vårdas på korttidsboen-

det. Ökningen av växelvård har lett till att i ge-

nomsnitt två vårdplatser kontinuerligt köpts 

utanför kommunen. 

Ekonomi 

Hemvårdspeng  

Effekten av ett lägre antal hemvårdstimmar är en 

positiv avvikelse om 2,9 mkr.  

Boendepeng 

Boendepengen visar ett underskott om cirka 

700 tkr, vilket till stor del rör köp av externa 

korttidsplatser. Det finns ett större behov av 

demensplatser i kommunen än budgeterat, och 

ett skifte från somatik- till demensplatser har 

skett. Den sammantaget lägre beläggningen un-

der året har medfört att verksamheten inte upp-

visar ett ännu större underskott, med hänsyn 

taget till ovannämnda skifte. 

Framtid 
För att möta framtidens behov av vård och om-

sorg och nå målet om att vara bland de tio bästa 

äldreomsorgskommunerna krävs insatser i syfte 

att förbättra kvalitet, effektivitet och medarbetar-

skap.  

Lokaler är under ständig översyn och i takt med 

att Vård och omsorg minskar sitt behov minskar 

budget årligen för detsamma. Dock kan noteras 

att antalet kontor för medarbetare inom hela 

verksamheten nu är en bristvara. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno-

vativa och drivna medarbetare som arbetar med 

vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 

smartare lösningar på situationer. Digitalisering-

en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 

att bidra till välfärd och möjligheten att rikta 

resurserna på ett ännu bättre sätt till dem som 

mest behöver det.  

 

 

 

Diagram: Hemvårdspeng- Köp av timmar månadsvis 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Vård- och omsorgsnämnd – Vård och omsorg 

 

Vård och omsorg 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

VN- VÅRD OCH OMSORG -117 295 -125 439 -8 144 -122 956 

Centralt -8 569 -6 785 -1 784 -10 054 

Myndighetsenhet -5 244 -5 431 -187 -4 663 

Stöd och omsorg -41 113 -48 376 -7 263 -40 886 

Hälso- och sjukvård -32 309 -33 323 -1 014 -29 367 

Verksamhetsövergripande  

äldreomsorg -30 060 -28 743 -1 317 -28 102 

Summa -117 295 -122 657 -5 362 -113 072 

Resultatenheter     

Hemvård 0 697 697 -5 818 

Vård- och omsorgsboende 0 -3 479 -3 479 -4 066 

Summa 0 -2 782 -2 782 -9 884 

     

INVESTERING -3 294 -1 149 -2 145 -844 

 

Hänt i verksamheten 
I slutet av 2017 gjorde Arbetsmiljöverket en in-

spektion av äldreomsorgen i Båstads kommun 

som ett led i regeringsuppdraget de fått. Inspekt-

ionen visade på förbättringsområden inom verk-

samheten där utbildning var ett. Det har innebu-

rit stora utbildningsinsatser för verksamheten 

som helhet under 2018. 

DigiLitt.kom har under 2018 engagerat medarbe-

tare från främst vård och omsorgsboende men 

har också erbjudit föreläsningar till samtliga 

medarbetare i kommunen. Projektet, som finan-

sieras med hjälp av Europeiska socialfonden, på-

går även hela 2019 och syftar till att öka den digi-

tala förmågan inom vård- och omsorg. 

Inom verksamheten har samarbetet med Vård- 

och omsorgscollege, arbetsmarknadsenheten och 

arbetsförmedlingen fortsatt kring såväl olika 

former av praktikplatser som extratjänster. 

Båstadhem och Vård och omsorg har fortsatt ar-

betet med att planera för det nya vård och om-

sorgsboendet i Förslöv.  

I takt med att vård- och omsorg utvecklas och 

våra vård- och omsorgstagare lever med allt mer 

komplexa behov ökar komplexiteten även inom 

verksamheten vilket ställer allt större krav på 

medarbetare och chefer. Under 2018 har antalet 

enhetschefer förstärkts inom såväl äldreomsor-

gen som stöd och omsorg och detta ligger helt i 

linje med Arbetsmiljöverkets bedömning. Syftet 

med förstärkningen är bland annat att stärka det 

viktiga nära ledarskapet men också att säkra god 

arbetsmiljö för enhetscheferna. Effekterna av 

satsningen med det nära ledarskapet ses under 

2018 genom bland annat lägre sjukskrivnings- 

och övertidsnivå inom verksamhetsområdet.  

Vid årets början infördes fasta schema i organi-

sationen. Detta har medfört en större möjlighet 

att ha god planering och antalet vikarier, framför 

allt på helgen, har kunnat minskas. 

Verksamheten brottas med generell trångbodd-

het avseende kontor och möteslokaler för till ex-

empel arbetsplatsträffar och under 2018 har 

mindre ombyggnation på Skogsliden gjorts men 

det möter trots allt inte samtliga behov.  

Under hösten har nya arbetsmiljöföreskrifter 

trätt i kraft vilket innebär att arbetsgivaren ska 

bekosta arbetskläder för vissa anställda. Utifrån 

detta har planering påbörjats för att utöka daglig 

verksamhets uppdrag till att sköta samtlig tvätt 

inom hela vård- och omsorg avseende personal-

kläder.  
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Rekryteringsproblematiken är påtaglig och det är 

allt svårare att rekrytera, även vikarier. Detta är 

en problematik verksamheten aktivt arbetar med 

på olika sätt bland annat genom arbetet med att 

vara en attraktiv arbetsgivare och synas på 

jobbmässor. 

I början av 2018 trädde ”Lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” i kraft. 

Den innebär att kommunen har att tillgodose 

hemgång för medicinskt färdigbehandlade invå-

nare inom tre kalenderdagar istället för som tidi-

gare fem arbetsdagar. Verksamheten i Båstads 

kommun har klarat detta bra. Uppdraget är att så 

långt det är möjligt att vidmakthålla den enskil-

des känsla av självständighet och möjlighet till 

kontroll över dagliga aktiviteters utformning. 

 

Vård och omsorg 

Kvalitetsjämförelser visar att verksamheten ge-

nerellt håller god kvalitet men att det även finns 

förbättringspotential. I den ranking som används 

i kommunen befinner sig verksamheten på plats 

92 av 290. Data som ligger till grund för detta av-

ser till största del 2017. 

Hemvård 

Under året har kringtider och schabloner setts 

över. Det har resulterat i att hemvården nu är 

mer korrekt resurssatt. 

 

Arbetsverktyget e-planering har vidareutvecklats 

och medarbetarna får nu dagens körschema i 

mobiltelefonen. 

 

Vård och omsorgsboende 

Sedan mars 2018 bedrivs projektet DigiLitt.kom i 

Båstad inom vård och omsorgsboende. Målet är 

att höja den digitala litteraciteten bland medarbe-

tarna. Med digital litteracitet avses den samman-

tagna bilden av människors attityd, medvetenhet, 

förmåga och förutsättningar att möta den över-

gripande digitaliseringen och arbetet med digi-

tala verktyg. I Båstads kommun deltar 65 perso-

ner inom vård och omsorgsboende. Under hösten 

2018 har deltagarna tagit del av föreläsningar, 

genomfört övningar och deltagit vid nationella 

konferenser. Projektet pågår till den 28 februari 

2020. 

 

Under 2018 har ett boende i kommunen varit 

testbädd för ett nytt typ av larm. Försöket har nu 

avslutats och gav erfarenheter till såväl kommu-

nen som företaget som testade produkten.  

HSL, myndighet, korttid och mottagningsteam  

Det gångna året har  präglats av en effektivare 

hjälpmedelshantering, tydligare flöden i arbetet, 

ökad medvetenhet i samband med beställningar 

och en mindre buffert av hjälpmedel än tidigare.  

Införandet av ICF och KVÅ - verktyg för att besk-

riva och strukturerat dokumentera aktuellt funkt-

ionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa 

resultat inom olika områden inom vård och om-

sorg har genomförts med en omfattande ar-

betsinsats från sjuksköterskor. Detta är lagstad-

gat och krävs vid insamlande av nationell sta-

tistik. 

Hemsjukvården spelar en viktig roll i att möta 

upp de nya förväntningar på god vård, då patien-

ten i högre grad ska få sin vård utförd ur ett när-

vårdsperspektiv. Det snabba flödet av svårt sjuka 

patienter, ställer krav på hög kompetens.  

Under året har enheten prövat att ha HSL-

undersköterskor för att avlasta sjuksköterskorna 

i hälso- och sjukvårdsarbetet i de delar som kan 

delegeras. Detta har varit mycket positivt och 

även gett undersköterskor att utvecklas i sitt ar-

bete.   

Under 2018 förstärktes biståndsenheten med en 

handläggare under sommaren för att hantera an-

sökningar från andra kommuner i samband med 

tillfälliga vistelser. Detta föll väl ut och nya ruti-

ner kring hanteringen av tillfällig vistelse arbeta-

des samtidigt fram.  

Samarbetet med IOF har förstärkts och regel-

bundna samverkansmöten hålls för att ärenden 

ska utredas där det kvalitativt bäst kan hanteras. 

Mottagningsteamet ärendemängd har successivt 

stigit under andra halvåret. Vårdplaneringarna 

utförs nu med få undantag, alltid i den enskildes 

hem i stället för på sjukhus. Detta är positivt ur 

den enskildes perspektiv, då det bidrar till rätt 

bedömning av behov samt ökar motivationen till 

träning. 
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Stöd och omsorg 

Under sommaren arrangerades läger på Tåssjö, 

vilket uppskattades mycket av de vård- och om-

sorgstagare som deltog. Några vård- och om-

sorgstagare var med hela lägerveckan och andra 

var med under dagtid. Det var både barn och 

vuxna som deltog. Finansieringen av lägerverk-

samheten gjordes via statliga medel inom ramen 

för uppdrag Psykisk Hälsa. 

Bjäredalen är en stor arbetsplats och där möter 

Daglig verksamhet upp med caféverksamhet fem 

dagar i veckan, vilket är mycket uppskattat. Dag-

lig verksamhet sköter där också tvätteriverksam-

het avseende personalkläder. 

Cafe SoL bedrivs som en öppen verksamhet och 

vänder sig till personer med en upplevd psykisk 

ohälsa.  Verksamhetens syfte är förebyggande 

genom att skapa en plats där alla kan känna sig 

sedda och trygga. Verksamheten har lyckats rikta 

sig mot en målgrupp som till stor del inte har 

några andra insatser från vård och omsorg.  

Under hösten ett webbaserat verksamhetsstöd, 

Aiai, införts som syftar till att effektivisera admi-

nistrationen och säkra kontrollen av personlig 

assistans.   

Anhörigaktiviteter av särskilt stor betydelse har 

varit anhörigmässan och samarbetet med frivil-

ligorganisationer. Inom socialt innehåll är aktivi-

teter/träffpunkter välbesökta. 

Ekonomi 
Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad beman-

ning inom äldreomsorg mottogs 2018 och har 

fördelats på verksamheterna inom vård och om-

sorgsboende, socialt innehåll, nattpatrull i ordi-

närt boende och mottagningsteam. 

Verksamheten har under ett par år dragit ner på 

utbildningar som ett sätt att nå en budget i ba-

lans. Detta är en kortsiktig åtgärd som förr eller 

senare kräver åtgärder vilket har skett under 

2018. Sammantaget har 5100  timmar lagt på att 

medarbetare gått utbildningar men också 

1300  timmar på att medarbetare producerat in-

ternutbildningar. Det motsvarar en kostnad om 

1,8  mkr. För utbildningar finns cirka 1 mkr bud-

geterat. 

Introduktionsutbildning är obligat för vikarier 

som ska börja arbeta i verksamheten. Introdukt-

ionen består av bland annat utbildning i lagstift-

ning, dokumentation, förflyttningsteknikutbild-

ning, hot och våldsutbildning men också av prak-

tisk bredvidgång i verksamheten. Ju mindre vika-

rier tidigare arbetat inom vård och omsorg ju 

längre bredvidgång krävs. I det rekryteringsläge 

som råder görs många introduktioner som sedan 

inte leder till varaktig anställning. Kostnad för 

utbildning och bredvidgång i verksamheten är 

cirka 1  mkr. 

Investeringar har genomförts i stort enligt plan 

för 2018 med inköp av bland annat elcyklar, 

sängar, madrasser och möbler har genomförts 

men också stora uppgraderingar av verksamhets-

systemet. 

Äldreomsorg 
Under våren byttes teleoperatör i kommunen. 

Detta medförde stor driftsproblematik avseende 

trygghetslarm med mycket extra arbete vilket 

medfört ökade kostnader om cirka 500  tkr. 

På särskilda boende, särskilt avseende boende för 

kognitivt sviktande, har bemanningen stärkts un-

der året för att bibehålla kvalitet och säkerhet 

med en ökad kostnad om cirka 3  mkr. 

Hemvårdens utförare uppvisar ett litet överskott 

om 700  tkr som en följd av budgetförstärkningen 

som skedde inför 2018 och de nya schabloner och 

kringtidsberäkningar som gjorts. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende 

haft en beläggning på drygt 99 procent. Att boen-

dena inte når 100 procent beläggning beror på in- 

och utflytt då vårdtagare avlider. Under året har 

flera lägenheter dessutom varit i behov av reno-

vering. Tomställda perioder medför inkomstbort-

fall för utförarna, som då inte kompenseras och i 

sin tur inte kan dra ner på bemanningen. Under-

skottet om 3,5  mkr beror delvis på lägre belägg-

ning, och delvis på punktinsatser för vårdtagare 

som ej kan lämnas utan uppsikt, samt ett ökat 
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behov av bemanning då många vård- och om-

sorgstagare befunnit sig i livets omedelbara slut. 

Ovanstående underskott för vårdboende inklude-

rar även ett underskott för Bjärehemmet rörande 

förändringen till ett renodlat somatikboende som 

aviserades vid det politiska beslutet 2016 

(-550 tkr). 

Skogslidens korttidsboende har utnyttjat befint-

liga vårdplatser i den mån möjligt, i genomsnitt 

har 12 platser varit belagda. Under året har i ge-

nomsnitt två platser för korttid köpts externt be-

roende på att växelvården ökat markant under 

2018. 

Stöd och omsorg  
På samtliga gruppboende/servicebostad har en-

skilda ärenden krävt utökad bemanning för att 

säkerställa kvalitet och säkerhet med en ökad 

kostnad om cirka 5  mkr. 

Under året har ytterligare ärende avseende per-

sonlig assistans beviljats och har då inte kunnat 

budgeteras. Detta har gett ett underskott om 

cirka 250  tkr. 

Daglig verksamhet har utvecklats och finns under 

2018 på två utbudspunkter. Innehållet i Daglig 

verksamhet har utvecklats och förändrats vilket 

medfört ytterligare tjänst och kostnad cirka 

250  tkr. 

På grund av hög arbetsbelastning och sjukskriv-

ning har en medarbetare omfördelats från staben 

till Stöd och omsorg. Medel finns i budget på tota-

len men ses som ett underskott inom Stöd och 

omsorg.  

Framtid 
Rekrytering är en strategiskt viktig fråga för 

framtiden. För att nå framgång i detta krävs att 

verksamheten ses som en attraktiv arbetsgivare.  

För att bibehålla kompetens och erfarenhet är 

kontinuerlig fortbildning nödvändigt. Interna ut-

bildningar samt möjlighet att få delta i extern 

kompetensutbildning, är ett område som kräver 

utökade ekonomiska resurser. Medarbetare be-

höver påfyllning, lagstiftning förändras och behö-

ver implementeras, nya arbetsmetoder behöver 

bli kända införlivade i verksamheterna. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno-

vativa och drivna medarbetare som arbetar med 

vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 

smartare lösningar på situationer. Digitalisering-

en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 

att bidra till välfärd och möjligheten att rikta re-

surserna på ett ännu bättre sätt till dem som mest 

behöver det.  
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Vård- och omsorgsnämnd 

 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden med nio ledamöter 

ansvarar för de strategiska omsorgsfrågorna på 

kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så 

självständigt och tryggt liv för kommunens vård- 

och omsorgstagare som möjligt. Nämnden an-

svarar för verksamhet ekonomi och myndig-

hetsuppföljning. Vård- och omsorgsnämnden 

sammanträdde 11 gånger under året. 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden har ett mindre 

överskott för 2018. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat-

perioden som sträcker sig till 2022. Den nytill-

träda nämndens arbete leds av ordförande Ulf 

Jiewertz (M) och styrs i majoritet genom sam-

verkan mellan Moderaterna, Socialdemokrater-

na, Liberalerna och Kristdemokraterna. Bjäre-

partiet och Centerpartiet utgör opposition i 

nämnden. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 

året arbetar nämnden för att effektivisera sina 

sammanträden. 

Inom ramen för befintliga resurser ska Vård- och 

omsorgsnämnden i samverkan med förvaltning-

en verka för en trygg och säker vård- och omsorg 

för de kommuninnevånare som har behov av 

detta.  

Kvalitetsarbetet i vård- och omsorg ska stärkas 

och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård- och 

omsorg och välfärdstjänster med god kvalitet 

och tillgänglighet. 

Projekt för ändamålsenlig biståndsbedömning 

vidareutvecklas och implementeras. 

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den 

enskildes behov och önskemål med målet att 

skapa välbefinnande. 

För att möta den ökande mängden LSS-ärenden 

och den ökande vårdtyngden ges resurser för att 

stärka bemanningen. 

Vi planerar med framförhållning och framsynt-

het. 

Planeringen av ett nytt Vård- och omsorgsbo-

ende i kommunens västra del påbörjas. Utbygg-

nadsplanen fastställs under år 2020. 

Vi strävar efter att skapa naturliga mötesplatser 

i våra tätorter. 

 

 

 

(tkr) 

Budget 

2018 

Bokslut 

2018 

Avvikelse 

2018 

Bokslut 

2017 

Vård- och omsorgsnämnd -403 -369 34 -369 
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Datum: 2019-02-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000029/2019-700 

 
 

2018 års Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 
för 2018 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå, hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. 
 
Aktuellt 
I Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen framgår hur resultaten och arbetet med  
patientsäkerhet har varit under 2018. 
 
 
 
Jenny Bengtsson    Emma Pihl 
MAS     Vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Jenny Bengtsson, MAS 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
2018 års kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse  
 
Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson, SAS 
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Sammanfattning 
 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 
 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen-
derår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts. 

 

Aktiviteter under året som påverkat patientsäkerheten: 
- Utbildning i akut omhändertagande samt implementering av VISAM 
beslutsstödmodell 
- Funktionskontroll av medicinskteknisk utrustning 
- Apoteksgranskning av Apoteket AB 
- Hygienrond samt hygiendialog i samarbete med Vårdhygien Skåne 
- Interna egenkontroller inom dokumentation, hygien samt läkemedel. 
- Samverkan med vårdcentraler inom Båstads kommun 
 

Övergripande mål och strategier 

 

Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården.  
Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana för-
utsättningar att en säker vård kan ges.  
 
Strategi  

 Kvalitetssäkra vården genom att strukturerat arbeta med upp-
följningar av avvikelser 

 Arbeta med riskbedömningar i förändringar av verksamheten 
 Arbeta strukturerat med synpunkter och klagomål  
 Arbeta med de nationella kvalitetsregisterna Senior Alert (Fall, 

munhälsa, nutrition och trycksår), Svenska palliativ registret 
samt BPSD-registret (Register för Beteendemässiga och psy-
kiska symtom vid demens)  

 
 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

 
Vård- och omsorgsnämndens ansvar: 

Vård- och omsorgsnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kon-
trollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt Patientsäkerhetslagen 
(2010:659) upprätthålls. Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa 
övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuer-
ligt följa upp och utvärdera målen. 
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Verksamhetschefens ansvar: 

Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vår-
den samt främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet 
ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att 
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar: 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verk-
samhetschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 
säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. Den medi-
cinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, 
styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhet-
ens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
ansvar ingår bl.a. att tillse att författningsbestämmelser och andra regler 
är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner 
för verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och 
sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som 
ställs på verksamheten. 
 
Avdelningschefens ansvar: 

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2018 anställt tre avdelnings-
chefer inom olika verksamhetsområden: 

1. Stöd och omsorg 
2. Hemvård och särskilda boende för äldre 
3. Hälso- och sjukvård samt biståndshandläggare 

 
I ansvaret ingår att göra riskanalyser vid större organisatoriska föränd-
ringar, sätta mål för verksamheten och följa upp dessa.  
Avdelningschefen ansvarar även för att personalen har kännedom om 
gällande författningar, riktlinjer och rutiner samt att dessa följs inom 
verksamhetsområdet. 
 

Enhetschefens ansvar: 

Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhets-
chef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i 
verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den intro-
duktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. En-
hetschefen ansvarar för att planera arbetet så att delegerad och/eller in-
struerad personal finns i tjänst för de hälso- och sjukvårds uppgifter 
som kräver det. 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar: 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsar-
betet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för 
verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsar-
betet. 
 

 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt 

vilka åtgärder som genomförts för ökad patient-

säkerhet  
 
 
Senior Alert 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förbyggande vård och 
omsorg. Under året har riskanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar 
genomförts för förebyggande av undernäring, trycksår och fallolyckor. 
Alla vård- och omsorgsboende är väl framme med riskanalyser och 
händelser såsom fallolycka, trycksår och undernäring. 
 

 
 
  
Förbättringsförslag 2019 
• Alla personer >65 år och som har insatser från hemsjuk-
vård/rehabpersonal samt omvårdnadsinsats ska erbjudas riskbedömning 
enligt Senior Alert. 
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Svenska palliativregistret  

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till 
syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att 
på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för 
god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt för-
bättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett 
diagnos. Samtliga kommunens verksamheter i vård och omsorg regi-
strerar i palliativregistret.  
Båstads kommun har goda resultat gällande andel personer utan tryck-
sår, andel personen med ordinerade injektionsläkemedel mot ångest 
samt ordinerade injektionsläkemedel mot smärta. Under senaste året har 
vi kunnat förbättra resultaten när det gäller antalet som fått ett bryt-
punktssamtal vid livets slutskede, 75 % av alla som avlider har fått ett 
brytpunktssamtal tillsammans med läkare (målvärde: 98 %). 
 
 

 
Källa: Palliativregistret 
 
Förbättringsförslag för 2019 

 Att använda resultat från Palliativregistret i förbättringsarbeten.  
 Öka andelen med dokumenterad smärtskattning sista levnads-

veckan till 75 %. 
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NVP 

NVP (Nationell vårdplan för Palliativ vård) används i hela kommunen 
när patienten kommer i ett palliativt skede. Systemet är väl etablerat och 
implementerat. Detta har resulterat i en bättre kvalitet för vård och om-
sorgstagaren i livets slut. De har även medfört ett bättre samarbete mel-
lan läkare och sjuksköterskor som gynnat vård och omsorgstagaren. 
NVP är ett verktyg för att på ett strukturerat sätt identifiera behov och 
sätta in specifika åtgärder kring palliativ vård. 
Antal patienter där NVP användes vid livets slut var 60 st under 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom 

vid demenssjukdom (BPSD) 

BPSD är ett kvalitetsregister och arbetsverktyg för personalen. Bete-
endemässiga och psykiska symtom bedöms utifrån allvarlighetsgrad 
och frekvens och bakomliggande orsaker utreds. Personalen beslutar 
därefter om lämpliga vårdåtgärder som kan lindra symtomen utifrån en 
personcentrerad grund. 
Vård och omsorg använder sig av BPSD registret på i huvudsak vård- 
och omsorgsboendena med demensinriktning, Skogsliden och Almgår-
den.  
Antal registreringar under 2018 var 54st (jämfört med 32st under 2017).  
 
Under året har en administratörsutbildning på två dagar genomförts i 
kommunen där ytterligare 8 personer utbildades till administratörer i 
registret.  
 
Förbättringsförslag för 2019 

 Använda BPSD-registret som verktyg och arbetssätt inom alla 
enheter i kommunen där det bor och vistas personer med de-
menssjukdom. 

 

Demens ABC 

Demens ABC är en webbutbildning från Svenskt Demenscenterum och 
som ger en grundläggande kunskap om demenssjukdom och bemötande 
utifrån nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Utbildningen har under 
året använts som fortbildningen inom vård och omsorg för att öka kom-
petensen på området. 
Hittills har 224 personer genomfört webbutbildningen i Båstads kom-
mun. 
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Läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de 
senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendefor-
mer men också multisjuka äldre i ordinärt boende som idag är ordine-
rade i medeltal 8–10 olika läkemedel (Socialstyrelsen, 2010). Den om-
fattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverk-
ningar och läkemedelsinteraktioner. Ett flertal studier har också visat att 
det förekommer irrationell och potentiellt olämplig behandling med 
vissa läkemedel, bland annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med 
antikolinerga effekter samt långverkande lugnande medel och sömnme-
del. En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande läkemedels-
användningen hos äldre är det faktum att en betydande andel av akuta 
inläggningar av äldre på sjukhus idag beror på läkemedelsbiverkningar. 
I enlighet med Socialstyrelsens indikatorer bör en minskning ske av föl-
jande: 
• Olämpliga läkemedel 
• Olämpliga läkemedelskombinationer 
• Läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre 
I kommunens avtal med vårdcentralerna är läkemedelsgenomgångar ett 
prioriterat mål. 
 
Förbättringsförslag för 2019 

 Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla 
vårdtagare/patienter där vi har ett hälso och sjukvårdsansvar och 
som är 75 år eller äldre samt har 5 läkemedel eller fler. 
 

 
Nutrition 

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller över-
vinna sjukdom och återfå hälsa.  Kosten som serveras på vård och om-
sorgsboenden skall vara anpassad efter de näringsbehov som vård och 
omsorgstagaren individuellt bedöms ha. Omvårdnadsansvarig sjukskö-
terska ansvarar för att en riskbedömning enligt Senior Alert genomförs. 
För personer i riskzon ska riskanalyser göras tillsammans med den en-
skilde. Alla problem med nutritionen skall dokumenteras i omvårdnads-
journalen. Specialkost ordineras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 
 

Tiden från dagens avslutande måltid till nästkommande dags första mål-
tid kallas nattfasta. Nattfastan bör ej överskrida 11 timmar. Är nattfas-
tan längre, ökar risken att kroppens byggstenar omvandlas till energi, 
vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta minskar 
också möjligheten att tillgodose individens energi- och näringsbehov. 
Äldre personer med för lång nattfasta löper risk för flertal skador så 
som undernäring och fallskador.  
Nattfastemätningar utförs 2 gånger/år.  
Senast mätningen visar ett snitt på 13 timmars nattfasta.  
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Förbättringsförslag för 2019: 

 Att sänka nattfastan mot målet 11 timmar. 
 Att det i hälsoplanen/genomförandeplanen ska framgå hur even-

tuella kvällsmål/nattmål ska serveras för att minska nattfastan. 
 

 

Introduktion till sommarvikarier  
Till samtliga sommarvikarier anordnades en gemensam introduktion där 
teori varvades med praktik. Teorin bestod bl.a. av information om hy-
gien, förflyttningsteknik, läkemedelshantering och dokumentation. 
 
Förbättringsförslag för 2019: 

 Ytterligare förbättra introduktionen till sommarvikarier genom 
att arbeta med förbättringsförslag som kommit  efter 2018 års ut-
bildning. 

 

 

Hygien 

All nyanställd personal ska ha en grundläggande kunskap kring arbets-
tagarens ansvar gällande vårdhygien.  
Tvätteriverksamheten som drivs av Daglig verksamhet (Stöd och om-
sorgs verksamhet) har startat upp sin verksamhet i full skala under året. 
Tillgång på arbetskläder och omklädningrum finns nu för personalen 
som utgår från Bjäredalen. 
 
Förbättringsförslag för 2019: 

 Hygienronder med hjälp av Vårdhygien Skåne på minst två vård- 
och omsorgsboende i kommunen. 

 
 

Dokumentation 

Patientdatalagen SFS 2008:355 reglerar en vårdgivares behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också be-
stämmelser om skyldighet att föra patientjournal.  
Införandet av ICF som dokumentationsstruktur påbörjades under hösten 
2018 med en arbetsgrupp som har arbetat intensivt med utbildningar för 
all legitimerad personal. Starttid för Nya Safedoc som är uppbyggt uti-
från ICF och KVÅ är 9 januari 2019. 
Under året har sjuksköterskor fått tillgång till Ipad med SITHSkortslä-
sare för att kunna dokumentera på plats hos patienter och även kunna 
söka nödvändig informtion. 
 
Förbättringsförslag 2019:  

 Följa upp dokumentationen utifrån det nya sättet att dokumentera 
enligt ICF/KVÅ genom journalgranskningar. 
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 Journalgranskning 
Enligt kvalitetsledningssystemet skall journalloggar kontrolleras. Dessa 
har utförts utan anmärkning, vilket tyder på att den inre sekretessen är 
välfungerande. Tvärproffessionella journalgranskningar har utförts un-
der våren 2018 men höstens granskning fick ställas in eftersom arbetet 
med att förändra journalen utifrån ICF tog journalgruppens tid. 
 
Förbättringsförslag 2019:  

 Fortsätta arbetet med tvärprofessionella journalgranskningar vår 
och höst.  
 

 

Fall och fallolyckor 

Orsakerna till att vård och omsorgstagare faller kan vara relaterat till 
muskelstyrka, balans, gångsvårigheter, syn och reaktionsförmåga. Fall 
kan förebyggas med träning, säkerhet i miljön, översyn av läkemedel 
och hjälpmedel.  Sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbets-
terapeuter och omvårdnadspersonal bör alla vara involverade i det före-
byggande arbetet i fallförebyggande åtgärder.  
 
Registrering av fallolyckor 
I journalsystemet registreras alla fallavvikelser och 2018 fanns 1265 st  
fall inrapporterade. Förra året siffra var 1218 st.  
Senior Alert används för att riskbedöma för fall. Här registreras varje 
fall som en händelse och med åtgärdsprogram.  
   
Delegering 

Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter 
till reellt kompetent personal. Som grund inför delegering har webbut-
bildningen ”Jobba säkert med läkemedel” använts inför delegeringstest. 
Delegering får inte förekomma för att lösa personalbristsituationer. De-
legeringarna skall regelbundet följas upp. Den legitimerade personalen 
som delegerar ska vara såväl formellt som reellt kompetent, vilket inne-
bär att man inte kan delegera hälso- och sjukvårdsinsats om man själv 
inte praktisera den. Varje enhet ska enligt § 2e HSL (1982:763) vara 
bemannad med formellt kompetent personal i erforderlig omfattning.  
 
 
Munhälsa 

Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till ett 
vård- och omsorgsboende bör sjuksköterskan göra en munbedömning 
utifrån riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall dokumenteras i 
omvårdnadsjournalen. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen är med 
vid den årliga munhälsobedömningen, som boende har rätt till, för att få 
information om hur munhålan skall skötas. Personalen skall ges möjlig-
het att delta i den utbildning som utföraren av munhälsobedömningar 
ger.  
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Det finns en samverkansöverenskommelse med Region Skåne om sam-
arbete vid munhälsobedömningar och den överenskommelsen skall vara 
känd av alla berörda. Region Skåne har upphandlat munhälsobedöm-
ningar, utbildning för kommunens personal i munhälsa och munvård 
samt i förekommande fall nödvändig tandvård av tandvårdsföretaget 
Oral Care AB. Antal medarbetare som genomgått utbildningen 2018 var 
45 personer. 
 
Förbättringsförslag för 2019: 

 Att alla verksamheter erbjuder medarbetare grundläggande mun-
hälsoutbildningar.  

 
 
Medicinsk teknik   

Medicintekniska produkter t.ex. liftar, sondmatspumpar och luftmadras-
ser med aggregat skall provas ut individuellt av arbetsterapeut, fysiote-
rapeut eller sjuksköterska och det skall dokumenteras i journalen. Övrig 
personal skall utbildas och instrueras i hur produkterna används. 
Under 2018 har ett externt företag funktionstestat och kvalitetssäkrat 
viss medicinteknisk utrustning t.e.x blodtrycksmanchetter både manu-
ella och digitala, temperaturmätare samt pulsoxymetrar. 
 
Förbättringsförslag för 2019:  

 Följa upp att funktionskontroller fungerar inom både hemsjuk-
vård och särskilda boende. 

 

 

Rehabilitering 

Vid behov av rehabilitering skall en rehabjournal upprättas. Patient som 
har behov av arbetsterapeutisk träning eller sjukgymnastik skall erbju-
das detta. Det kan ske individuellt eller i grupp. Hjälpmedel skall utpro-
vas individuellt av behörig personal.  
Kommunen ansvarar för rehabilitering vid dagverksamhet, i särskilt bo-
ende, i korttidsboende och i ordinärt boende (enligt gällande överens-
kommelse). Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter har un-
der året deltagit i bl.a följande kvalitetshöjande insatser: 
  

- deltagande i nätverk: Beslutsstöd, Palliativt nätverk, Skånska 
nätverket för fallprevention, Senior alert. 

- utbildning: Rehab har genomfört förflyttningsutbildningar samt 
lyftutbildningar för personal inom vård och omsorg.  

- Under året har representanter från rehab varit delaktiga i pro-
jektet att införa  nya Safedoc enligt ICF sökord. 
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Inkontinens 

För att säkra upp kvalitet och kunskap kring inkontinenshjälpmedel så 
startades 2018 ett projekt där man gick igenom hela inkontinensproces-
sen och säkrade upp nya rutiner och arbetssätt. Målsättningen var att 
varje vård- och omsorgstagare med inkontinensproblematik skulle få ett 
individuellt utprovat och ordinerat hjälpmedel samt korrekt stöd och 
rådgivning. Processen kommer att utvärderas under 2019. 
 
 
Mottagningsteam 

Under året har ett tvärprofessionellt team, bestående av undersköters-
kor, sjuksköterskor, rehabpersonal samt biståndshandläggare, arbetat 
för att underlätta hemgång från sjukhuset efter inläggning. Vårdplane-
ring och SIP genomförs i huvudsak i hemmet i anslutning till att perso-
nen kommer hem och teamet genomför insatser som behövs under de 
första 14 dagarna. Därefter sker en uppföljning och utifrån behov kan 
personen då få fortsatt hemvård och/eller hemsjukvård. Detta innebär 
att personen får insatser i sitt eget hem och ges möjlighet till en snabb-
bare rehabilitering.  
 
VISAM beslutsstöd 

Under året har två sjuksköterskor utbildats av Region Skåne till instruk-
törer för att kunna utbilda internt i VISAM beslutsstöd.  
Beslutsstödet används av sjuksköterskor vid bedömning av hastigt för-
ändrat hälsotillstånd hos patienter i hemsjukvården. Syftet är att be-
dömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vård-
nivå samt att informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. 
Metoden är implementerad under 2018 och används av alla sjukskö-
terskor i kommunen. För att kunna använda beslutsstödet fullt ut så har 
pulsoxymetrar köpt in till akutväskor för att alla sjuksköterskor ska ha 
tillgång till att kontrollera syremättnad i blodet. 
 
HSL-undersköterska 

Inför sommaren 2018 anställdes tre undersköterskor med stor kompe-
tens och erfarenhet av sjuksköterskeorganisationen som HSL- under-
sköterska.  
Denna nya roll är tänkt att arbeta nära sjuksköterskorna för att kunna 
avlasta dessa samt utföra vissa arbetsuppgifter som kräver hög kompe-
tens och kontinuitet, te.x. såromläggningar. Vissa administrativa upp-
gifter är också tänkta att kunna överlämna till HSL- undersköterska t.ex. 
materialbeställningar. 
 
Efter sommaren utvärderades uppdraget och resultatet var så positivt att 
HSL-undersköterskorna fick fortsätta sina uppdrag under året.  
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Uppföljning genom egenkontroll  
 

Egenkontrollen har innefattat:  
 

 jämförelser av verksamhetens resultat och uppmärksammande 
av utvecklingsområde sker med uppgifter i de nationella kvali-
tetsregistren  

 
 jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna 

jämförelser 
 

 journalgranskning 
 

 avvikelsehantering  
 

 internkontroll av verksamheter 
 

 oanmälda interna inspektioner i verksamheterna  
 

 loggkontroll 
 
  
 
Samverkan för att förebygga vårdskador   

 
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och om-
sorg samverkar med andra vårdgivare. Formerna för samverkan sker på 
olika sätt. Vi har samverkansformer som regleras i olika samverkansdo-
kument och det sker samverkan utan att dessa är reglerade i särskilda 
dokument.  
• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- 
och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 
• Överenskommelse om palliativ vård i Skåne  
• Överenskommelse om habilitering i Skåne 
• Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsätt-
ning/sjukdom 
• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Förslövs Vårdcentral  
• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Båstad Bjäre Läkarpraktik 
• Lokalt avtal om läkarmedverkan med Capio Citykliniken, Båstad 
• Regelverk för Mina Planer  
• Riktlinjer för uppsökande tandvård i Skåne 
• Medelpunkten gällande hjälpmedel 
Inom följande område sker samverkan utan skriftliga samverkansavtal: 
 

 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i nordväst Skåne träffas 1 
gång per månad 
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Riskanalys  
 
I avvikelserutinen inom kommunen finns angivet att det är enhetsche-
fens uppdrag att initiera riskanalyser. 
Riskanalyser sker i samband med organisationsförändringar och större 
rutinförändringar.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5  

 

Hantering av avvikelser 

Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grunden i pa-
tientsäkerhetarbetet. Alla medarbetare har på detta sätt en möjlighet att 
bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom vård- och omsorg. 
 
Avvikelsen ska dokumenteras i Safe Doc i samband med avvikelsen. 
Enhetschefen gör en intern händelseanalys: 
- beskrivning av händelseförloppet 
- redogör för de troliga bakomliggande orsakerna 
- vilka åtgärder kommer att vidtas för att händelsen inte skall upprepas 
Under året har vi identifierat en ökning av antalet avvikelser inom ett 
verksamhetsområde och då har en extrautredning startats av MAS och 
SAS som bidrog till en ökad utbildningsinsats samt strukturella föränd-
ringar inom verksamheten. 
 
Vid allvarliga avvikelser ska MAS kontaktas. MAS bedömer och utre-
der om anmälan skall ske enligt Lex Maria. Avvikelse som inte föranle-
der Lex Maria-anmälan återkopplas till enhetschef och ansvarig 
leg.personal. Vård- och omsorgsnämnden  informeras om Lex Maria-
anmälan. Patient eller i förekommande fall närstående informeras om 
händelsen och att Lex Mariaanmälan till Inspektionen för vård och om-
sorg (IVO) ska göras. Antecknar i omvårdnadsjournalen att pati-
ent/närstående är underrättad om Lex Maria-anmälan och sammanfattar 
vad anmälan gäller.  MAS skickar Lex Maria anmälan till IVO senast 2 
månader efter det att avvikelsen har inträffat. Anmälan diarieförs som 
utgående handling. MAS svar från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) återkopplas till Vård- och omsorgsnämnden, berörd personal, 
patient och ev. närstående.  
Under året har 1st anmälan enligt Lex Maria lämnats in till IVO. Denna 
händelse resulterade i en samverkan med vårdcentralerna för att för-
bättra insulinordinationsrutinen. 
 
Lex Sarah utreds och handläggs av SAS (Socialt ansvarig socionom) 
enlig process i ledningssystemet och under året har 2 st Lex Sarah läm-
nats in till IVO. 
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Avvikelser till externa aktörer 

När avvikelser inkommer som rör samarbete eller samverkan med öv-
riga aktörer så skickas dessa externt via MAS. Under året har bl.a. av-
vikelser till Falck läkarbilar påverkat att vi nu har förbättrat väntetiden 
för hembesök och att detta nu ligger inom inom ramen för befintligt av-
tal. 
 
 
Avvikelser angående läkemedelshantering 

Under 2018 har arbetet kring avvikelsehanteringen fortlöpt. Avvikelser 
kring läkemedel är fortsatt många och i ökande mängd. 
 
 2018 2017 2016 

Läkemedelsavvikelse 1127 st 1028 st 990 st 
Fallrapport 1265 st 1141 st 1144 st 
Övrig HSL 269 st 131 st 113 st 
 
 
Förbättringsförslag för 2019: 

 Tydliggöra rutiner kring läkemedelshantering i alla personal-
grupper både i ordinärt boende och på särskilda boende. Digital 
signeringsmodul är inköpt med ej implemeterad pga tekniska 
orsaker. 



 
 

  

 

 

   

 
 

16 

Hantering av klagomål och synpunkter  
 

Klagomål och synpunkter  
 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6  
 
Vård och omsorg har en rutin med tillhörande processbeskrivning för 
hantering av klagomål och synpunkter. På www.bastad.se finns det 
möjlighet att lämna klagomål och synpunkter och varje person som har 
insatser från vård och omsorg får muntlig och skriftlig information i 
vård och omsorgspärmen. Varje anställd inom vård omsorg kan ta emot 
muntliga klagomål och synpunkter. Hur detta ska hanteras finns beskri-
vet i rutinen för klagomål och synpunkter. 
 
Förbättringsförslag för 2019: 

 Tydliggöra vikten av att lämna synpunkter och klagomål till 
vårdtagare och anhöriga för att vi ska kunna förbättra vår verk-
samhet. 

 
 

Sammanställning och analys  
 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §  
 
Avvikelserna hanteras fortlöpande av enhetscheferna ute i verksamhet-
erna som ett led i att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska sammanställer dem två gånger om året. 
Under året har externa avvikelser ökat, detta tolkas delvis som ett resul-
tat av den ökade mängd avvikelser gällande samverkan kring utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Samverkan med patienter och närstående  
 

SFS 2010:659 3 kap. 4 §  

 
Samverkan med patienter och närstående kring patientsäkerhetsarbetet 
sker vid ankomstsamtal vid inflyttning på vårdboendena och även som 
en del när man gör SIP tillsammans med vårdtagare/patient och i vissa 
fall anhöriga/närstående.  
 

 

 
 

 

 

http://www.bastad.se/
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Övergripande mål och strategier för  2019 
 

 Bedriva vård och omsorg på ett säkert sätt och med hög kvalitet  
 Arbeta strukturerat på vägen mot vårt mål att bli en av Sveriges 

tio bästa kommuner inom äldreomsorg  



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-02-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000031/2019-700  

 
 

Båstads kommuns remissvar avseende 
”Framtidens specialistsjuksköterska” (SOU 2018:77) 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det som sitt eget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Specialistsjuksköterskeutbildningen är i behov av förändring och vård- och omsorgsnämnden  
i Båstads kommun är erbjudna att lämna remissvar på denna utredning.  
 
Aktuellt 
Båstads kommun välkomnar översynen av specialistsjuksköterskeutbildningen och är positiva 
till en utveckling av utbildningarna men vill lämna synpunkter på delar i utredningens förslag 
enligt bifogat remissvar. 
 
 
 
Jenny Bengtsson    Emma Pihl 
MAS     Vård- och omsorgschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Utbildningsdepartementet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Statens offentliga utredningar SOU 2018:77 ”Framtidens specialistsjuksköterska” 
Remissvar från Vård och omsorgsnämnden i Båstads kommun 
 



  

Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum Utbildningsdepartementet 
2019-02-05 u.remissvar@regeringskansliet.se 
Handläggare U2018/04219/UH 
Emma Pihl  
  
Vårt dnr  
VN 000031/2019-700 
 
 
 
 

Båstads kommuns remissvar avseende ”Framtidens  
specialistsjuksköterska” (SOU 2018:77) 
 
Vård och omsorgsnämnden i Båstads kommun har tagit del av betänkandet och vill 
avge följande svar på remissen  Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya 
möjligheter – SOU 2018:77. 
 
Båstads kommun välkomnar översynen av specialistsjuksköterskeutbildningen och 
är positiva till en utveckling av utbildningarna men vill lämna synpunkter på delar i 
utredningens förslag. 
 
Båstads kommun kan konstatera att utredningen inte tar höjd för den avancerade 
vård som bedrivs i kommunal hälso- och sjukvård. Det är anmärkningsvärt att ut-
redningen genomförts utan kommunal representation och detta återspeglas genom 
hela utredningen. Kommunal hälso- och sjukvård ställer höga krav på kompetens 
och den vidareutbildning som tidigare lämpat sig väl för uppdraget har varit Specia-
listsjuksköterska med inriktning Distriktssjuksköterska. Sannolikt kommer kompe-
tenskrav att förändras över tid och det är viktigt att lärosätena möter även kommu-
nernas behov.  
 
Båstads kommun hade gärna sett att en översyn av grundutbildningen gjorts i 
samband med föreliggande utredning för att skapa en helhet och framgent kunna 
matcha ny vidareutbildning. 
 
Examensarbetet är positivt för sjuksköterskans förmåga att arbeta kritiskt och ut-
vecklande och bör därför fortsatt vara obligatoriskt. Dock är det nödvändigt att ex-
amensarbetet är förankrat i empirin och tillräckliga resurser för detta bör finnas 
inom lärosätena. 
 
Båstads kommun ser förslaget om VULF-avtal som positivt. Ersättningen för VFU 
(VULF) skapar utrymme för kompetenshöjning av kommunens sjuksköterskor inom 
handledarområdet. Båstads kommun vill därför särskilt poängtera att kommunerna 
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ska vara med i denna samverkan för VULF avtal och därmed med  tar del av eko-
nomiska medel utan att det passerar och fördelas av landsting och regioner. 
I utredningen läggs fyra förslag fram. Båstads kommun anser att förslaget om att 
fasta examensinriktningar (Modell A) är att föredra då de andra presenterade alter-
nativen minskar förutsättningen för arbetsgivaren att kunna värdera innehållet. 
Dock bör innehållet i de fasta utbildningarna utvecklas i samverkan mellan läro-
säte, landsting/region och kommunal verksamhet och mer anpassas mot verksam-
hetens behov. Det finns risker med arbetsgivarnas möjlighet till  inflytande över lä-
rosätenas  utbildningar. Detta problem ses vid undersköterskeutbildningen redan 
idag. 
 
Båstads kommun menar att varianten med inriktningar som varje lärosäte bestäm-
mer (Modell B och Modell C) är svår att få översikt i för arbetsgivaren. Det finns ris-
ker med att vården i förlängningen blir ojämlik utifrån detta förslag. För arbetsgiva-
rens del blir det en svår svårighet att bedöma om kompetenskravet för vidareut-
bildningen är enligt behovet. Båstads kommun menar att det i är förslaget oklart 
varför just de tre befintliga specialistutbildningarna (akutsjukvård, operation och in-
tensivvård) betraktas som ”särskilt viktiga för att upprätthålla nödvändiga kompe-
tenser inom samhället” (Modell C).  Ur ett kommunalt perspektiv finns det fler nöd-
vändig kompetensområden inom dagens specialistsjuksköterskor som bör finnas 
kvar. Till exempel är distriktssjuksköterska med förskrivningsrätt en viktig kompe-
tens inom kommunal hälso- och sjukvård. Även här ses det åsidosatta kommunala 
perspektivet. 
 
Särskilt krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbild-
ningen ser Båstads kommun som positivt och det bör regleras och inte vara upp till 
varje lärosäte att besluta om.  
 
Slutligen vill Båstads kommun poängtera att utredningens förslag om fortsatt stat-
ligt ansvar över utbildningen tolkas som positivt. Även det nationella rådet är posi-
tivt men kommunal representation även i denna grupp är nödvändigt. 
 
  
 

 
 
Ulf Jiewertz 
Vård och omsorgsnämndens ordförande 
 



8 Regeringskansliet 

Utbildningsdepartementet 
Universitets- och högskoleenheten 
Lisa Midlert 
08-405 99 91 
lisa.midlert@regeringskansliet.se 

Remiss 

2018-12-06 
U2018/04219/UH 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

2018 -12- 1 1 
Dnr ................................ . 

······································ 

Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - ny 
roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) 

Remiss instanser 

Alingsås kommun 

Arjeplogs kommun 

Blekinge läns landsting 

Blekinge tekniska högskola 

Båstads kommun 

Centrala studiestödsnämnden 

Dalarnas läns landsting 

Eksjö kommun 

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB 

Flens kommun 

Folkhälsomyndigheten 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

Gotlands kommun 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 1 Ö3 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 



Gävleborgs läns landsting 

Göteborgs kommun 

Göteborgs universitet 

Hallands läns landsting 

Hahnstads kommun 

Haparanda kommun 

Högskolan Dalarna 

Högskolan i Borås 

Högskolan i Gävle 

Högskolan i Hahnstad 

Högskolan i Skövde 

Högskolan Kristianstad 

Högskolan Väst 

Inspektionen för vård och omsorg 

Jämtlands läns landsting 

Jönköpings läns landsting 

Kahnar kommun 

Kahnar läns landsting 

Karlstads universitet 

Karolinska institutet 

Kristianstads kommun 
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I<rokoms kommun 

I<ronobergs läns landsting 

Linköpings universitet 

Linneuniversitetet 

Lomma kommun 

Ludvika kommun 

Luleå kommun 

Luleå tekniska universitet 

Lunds universitet 

Malmö kommun 

Malmö universitet 

Mittuniversitetet 

Mullsjö kommun 

Mälardalens högskola 

Norbergs kommun 

Norrbottens läns landsting 

Norrköpings kommun 

Orust kommun 

Perstorps kommun 

Regelrådet 

Riksrevisionen 
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Sandvikens kommun 

Skåneläns landsting 

Socialstyrelsen 

Sollefteå kommun 

Solna kommun 

Sophiahemmet, Ideell förening 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Stiftelsen Rödakorshemmet 

Stockholms kommun 

Stockholms läns landsting 

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor 

Svensk sjuksköterskeförening 

Svenska Barnmorskeförbundet 

Svenska Läkaresällskapet 

Sveriges akademikers centralorganisation (Sveriges läkarförbund) 

Sveriges förenade studentkårer 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Sveriges universitets- och högskoleförbund 

Södermanlands läns landsting 

Tjänstemännens Centralorganisation (Vårdförbundet, Vårdförbundet 
Student) 
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Trollhättans kommun 

Uddevalla kommun 

Umeå universitet 

Universitets- och högskolerådet 

Universitetskanslersämbetet 

Uppsala kommun 

Uppsala läns landsting 

Uppsala universitet 

Vetenskapsrådet 

Vimmerby kommun 

Vårdföretagarna 

Värmlands läns landsting 

Västerbottens läns landsting 

Västernorrlands läns landsting 

Västmanlands läns landsting 

Västra Götalands läns landsting 

Örebro läns landsting 

Örebro universitet 

Örnsköldsviks kommun 

Östergötlands läns landsting 

Östersunds kommun 
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Överklagandenämnden för högskolan 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 
11 mars 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) 

per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

U2018/04219/UH och remissinstansens namn i ämnesraden på 

e-postmeddelandet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. 

Myndigheter unde1· regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regermgen.se. 

' \ 

/' I 

EvaLenberg 

Rätts chef 

Kopia till 

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm 
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Datum: 2019-02-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000137/2017-700 

 
 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 4 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2018 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2017-11-15 en kontrollplan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2018. 
 
Aktuellt 
Enligt intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden ska verksamheten redovisa  
två gånger/år en sammanställning över rekryteringsläget, vakanser och sjukskrivningstal. 
 
Kontrollmoment för att redovisa sammanställning av uppföljning: 
I sambandet med införandet av styrkort har det skapats en tydligare struktur för uppföljning 
av sjukskrivningstalen och övertidsuttaget, statistiken som kan tas fram ger möjligheter för 
mer avancerade analyser. 
När det gäller frånvaro ska alltid medarbetaren ha kontakt med ansvarig chef i syfte att fånga 
upp problem samt arbeta med lösningar. Vid längre sjukskrivningar följs rutin från HR-
avdelningen och en handlingsplan utarbetas för medarbetaren. 
Vård-och omsorgsverksamheten har arbetat med att öka grundbemanningen inom alla enheter 
för att minska såväl övertidsuttag som i förlängningen sjukskrivningar.  
Särskilt hemvården har haft svårt att rekrytera utbildad personal både tillsvidare anställningar 
och timvikarier trots omfattande annonseringar. I vård- och omsorgsboende har det gått rela-
tivt bra att rekrytera, det har funnits en stabil vikarie grupp att tillgå men den börjar att 
minska. Inom stöd och omsorg har det varit många sökande till lediga tjänster med bra kompe-
tens. Rekryteringsläget för sjuksköterskor är svårt då det finns en brist i hela landet. Här har 
kommunerna haft en fördel med färre antal helger att arbeta samt lite högre lön att erbjuda 
men nu är sjukvården i fatt och erbjuder bättre arbetsvillkor och högre löner. 
 
Vård- och omsorgsboende 
Finns inte någon vakant rad i nuläget, alla tjänster är tillsatta. Sjukskrivningstalen minskade i 
början på kvartal tre men har ökat igen i slutet av året, har några som är långtidssjukskrivna. 
 
Hemvård 
Finns en vakant tjänst med placering i Förslöv, inget vakant i Torekov/Västra-Karup. På hem-
vårds område norr har det varit hög arbetsbelastning och svårt att tillsätta vakanta tjänster 
under hösten. Rekryteringsläget är tufft inom hemvården och det är svårt att hitta utbildad 
personal. Sjukskrivningstalen gick ner under hösten men ökade igen i slutet av året då förkyl-
ningar och influensa gjorde sitt intrång. 
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Stöd och omsorg 
Personal läget ser bra ut och det finns inga vakanser i nuläget. Till lediga tjänster är det flera 
sökande med bra kompetens.  Låga sjukskrivningstal inom stöd och omsorg över lag. 
 
Korttidsenheten/mottagningsteamet 
Har haft fyra vikariat att tillsätta under hösten, tre föräldravikariat och en långtidssjukskriv-
ning, dessa vakanser är tillsatta. Inte så mycket sjukskrivning över lag men har några som varit 
långtidssjukskrivna. 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Det har funnits två vakanta sjukskötersketjänster under hösten varav en är tillsatt och en till-
sätts av pooltjänst. Klarade sommaren utan att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag. 
Sjukskrivningstalet inte särskilt högt överlag men har någon långtidssjukskrivning. 
 
Myndighetsenheten/Kommunrehab 
Inga vakanta tjänster på rehab- eller myndighetsenheten. Haft en pensionsavgång på myndig-
hetsenheten men kunde rekrytera person med utbildning och erfarenhet. Överlag inte mycket 
sjukfrånvaro men på grund av att det är mindre verksamheter så blir sjuktalen höga då det är 
långtidssjukskriven personal. 
 
Konsekvenser av beslut 
Enligt Handlingsplanen som är utarbetad av vård och omsorgs ledningsgrupp efter genomlys-
ningen av vård och omsorg för att få en budget i balans har samtliga enhetschefer ålagts ett 
besparingskrav om 10-15 procent på övertidskostnaden per enhet. För medarbetarna leder ett 
minskat övertidsarbete till minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro. Enhetscheferna har också 
i uppdrag att minska sjukfrånvaron inom verksamheten. En minskad sjukfrånvaro leder till 
ökad kontinuitet och kvalitet för vård- och omsorgstagaren. 
På arbetsplatsträffar tas det upp och diskuteras den psykosociala arbetsmiljön och vad som 
kan göras i vardagen för välbefinnande. 
 
 
Ingrid Pettersson    Emma Pihl 
SAS     Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Kansli  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2018 för Vård och omsorg 
 
Samråd har skett med: 
Enhetschefer inom Vård och omsorg 
 

 
 
 



Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2012018 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsd 2019‐02‐04 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreligger
Vård- och omsorgsnämnd

Återrapportering

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Vård‐	och	omsorg

1 Rutin	för	debitering	av	vård	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats

Avgifts‐	
handläggare

2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

20%	av	alla	fakturor JA X X

2 Granskning	av	journaler
Att	journalföring	
följer	lagstadgade	
krav

Stab
2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

10%	av	Lss	journaler
Var	20:e	Sol	journal
Var	20:e	Hsl	Journal

JA X X

3
Granskning	av	
kommunövergripande	
basläkemedelsförråd

Förvaring,	
temperatur,	
inventering	av	
läkemedelsförråd

Mas
2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

Genomgång	av	
basläkemedels‐förråden,	
där	temeratur	och	
inventering	utifrån	avtal	
kontrolleras.

JA X X

4 Granskning	av	leverantörsfakturor Att	betalda	fakturor	
är	korrekta Stab 1	gg/år

Kontroll	av	tio	
leverantörsfakturor	hos	
respektive	
beslutsattestant	inom	
verksamhetsområdet

X X

5 Systematiskt	arbetsmiljöarbete	‐	
SAM

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Stab 1	gg/år Enligt	rutin JA X

6
Sammanställning	över	
rekryteringsläge/	vakanser/	
sjukskrivningstal

Redovisa	
sammanställning	av	
uppföljning

Stab 2	ggr/år X X

7
Redovisning	av	avvikelser/	
synpunkter/	klagomål	samt	
vidtagna	åtgärder

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Stab 1	gg/år

Sammanställning	av	
inkomna	
avvikelser/synpunkter/k
lagomål

JA X Avser	föregående	kalenderår.						
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Datum: 2019-02-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000025/2019-700 

 
 

Förslag till intern kontrollplan 2019 för vård- och omsorgsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2019 för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till nytt reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att  
respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
sina respektive verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden ska därför varje år anta en 
intern kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 
 

Aktuellt 
Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för vård- och omsorgs-
nämndens ansvarsområde för 2019. Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna 
kontrollplaner och kontrollmoment för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.  
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, Verksamhetsområdeschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Kansli 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2019  
 



Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2019 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsdatum 2019 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreligger
Vård- och omsorgsnämnd

Återrapportering

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Vård‐	och	omsorg

1 Rutin	för	debitering	av	vård	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats

Avgifts‐	
handläggare

2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

20%	av	alla	fakturor JA X X

2 Granskning	av	leverantörsfakturor Att	betalda	fakturor	
är	korrekta Stab 1	gg/år

Kontroll	av	tio	
leverantörsfakturor	hos	
respektive	
beslutsattestant	inom	
verksamhetsområdet

X X

3 Systematiskt	arbetsmiljöarbete	‐	
SAM

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Stab 1	gg/år Enligt	rutin JA X

4
Redovisning	av	avvikelser/	
synpunkter/	klagomål	samt	
vidtagna	åtgärder

Stab 1	gg/år

Sammanställning	av	
inkomna	
avvikelser/synpunkter/k
lagomål

JA X Avser	föregående	kalenderår.						

5 Upprättande	av	
inventarieförteckning

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Samtliga	EC	
Stab 1	gg/år Sammanställning	 JA X

6 Medarbetarna	har	genomgått	
obligatoriska	utbildningar

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Samtliga	EC 2	ggr/år Sammanställning JA X X Redovisning	i	kvartal	1	avser	
föregående	år

7 Utbetalning	av	ersättningar	till	
förtroendevalda.

Kontroll	av	att	sökt	
ersättning	
överensstämmer	
med	utbetald	
ersättning.

Nämnd‐
sekreterare 2	ggr/år

Stickprov	på	två	sökta	
ersättningar	kontrolleras	
tre	månader	efter	att	de	
skickats	in	till	HR	
Servicecenter	för	
utbetalning.

JA X X
På	grund	av	uppkomna	

frågeställningar	kring	utbetalda	
politikerarvoden.

8 Kontroll	av	expediering	av	beslut.

Kontroll	att	
expediering	av	
beslut	har	skett	till	
rätt	personer/	
organisationer	och	i	
god	tid.

Nämnd‐
sekreterare 2	ggr/år

Stickprov	på	två	ärenden.	
Kontrollera	i	diariet	att	
expediering	har	ägt	rum,	
till	vem	och	när.

JA X X
Viktigt	att	beslut	expedieras,	
meddelas	(33	§	FL)	så	att	dessa	

kan	verkställas	(KL	6:4).
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Datum: 2019-02-02 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000119/2017-905 

 
 

Redovisning av insatser avseende nämndsplanen 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar varje år om insatsområden i syfte att nå målet om att 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa inom Vård och omsorg. Förvaltningen  
har under året arbetat inom olika områden för att nå målet.  
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av utförda insatser för att nå 2018 års nämndsmål. 
 
 



 

Emma Pihl 

2019-02-02 
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Redovisning av utförda insatser för att nå 2018 års nämndsmål  
Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

 

 

Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård- och omsorgsyrket. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 erbjudit praktikplatser till vuxna personer som vill prova på vård och omsorgsyrket för att sedan eventu-

ellt utbilda sig inom området 
 upplåtit tio platser för ungdomar under sommarveckor, så kallad sommarkraft 
Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och verksamhet och hitta nya möjlig-
heter att säkra framtida behov. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 under 2018 erbjudit drygt 30 platser för verksamhetsförlagd utbildning som en del i utbildningen inom 

gymnasiala omvårdnadsprogrammet 
 tillsammans med Akademi Båstad erbjudit vårdbiträden att läsa vidare till undersköterskor 
 under året fortsatt sin samverkan inom Vård och omsorgscollage 
 fortsatt vara en aktiv part i kommunens YH-utbildningar avseende vård och omsorgsutbildning 
 haft kontinuerlig kontakt med högskolor och universitet och tagit emot studerande för praktik och er-

bjudit handledarutbildning för vår medarbetare för att säkra framtida rekryteringar 
 

 

 

Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 säkrat att samtliga vård och omsorgstagare deltar i upprättandet av Genomförandeplanen i vilken insat-

ser planeras 
 arbetat med team-möten, boråd, anhörigträffar och aktiviteter 
 aktivt arbetat med Samordnad individuell plan, SIP. SIP utgår från vård och omsorgstagarens behov och 

önskemål och är en gemensam planering över myndighetsgränserna i hur insatser ska utföras 
Samverkan med Region Skåne, Familjen Helsingborg och vårdcentralerna i kommunen vad gäller Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 samverkat med berörda aktörer på olika nivåer. Allt ifrån Delregionalt samverkansorgan som är ett poli-

tiskt fora till familjen Helsingborgs socialchefsnätverk till lokal samverkan med berörda vårdcentraler i 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa skolkommunen 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa inom Vård och omsorg 
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kommunen 
 agerat sammankallande i samverkansmöten avseende Hälso- och sjukvårdsavtalet och tagit ansvar för 

att driva det gemensamma arbetet. Gemensamma rutiner finns upprättade kring införande av mobilt 
vårdteam och kommunen är redo för start. Dock har insatsen ännu inte startats 

 samverkat med psykiatrisk verksamhet i Skåne kring utvecklingsprojekt och strategiska frågor 
 samverkat med samtliga vårdcentralen i kommunen gällande personer med kognitiv svikt både vad gäl-

ler uppsökande och förebyggande verksamhet 
 samverkat med Medelpunkten kring hjälpmedelsfrågor 
Vård- och omsorgstagare ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 arbetat med att upprätta Genomförandeplan tillsammans med den enskilde för att säkra att den enskil-

des behov tillgodoses 
 utökat möjlighet till omsorg, vård och träning för dem med utökade rehabilteringsbehov genom mot-

tagningsteamet 
 fokuserat på bemötandefrågor på samtliga arbetsplatser under året 
Kontakt med kommunens medarbetare är en naturlig del i vardagen för vård- och omsorgstagaren. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 underlättat kontaktvägar till rehabiliteringsverksamheten genom en funktionsmail dit invånaren kan 

vända sig för kontakt oavsett tidpunkt 
 fört en kontinuerlig dialog kring värdegrund och bemötande där kontaktmannaskap och kontinuitet är 

viktiga beståndsdelar 
 upprättat Genomförandeplaner tillsammans med den enskilde för att säkra att den enskildes behov 

tillgodoses 
 För den enskildes räkning kontinuerligt uppdaterat relevanta kontaktuppgifter till aktuella medarbetare 
Ha en ändamålsenlig balans mellan fast- och visstidsanställda. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 infört fasta scheman och intensifierat ett arbete som syftar till att skapa en god grundbemanning 
 arbetat med att öka grundbemanningen av sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att undvika köp 

av konsultinsatser 
 arbetat med att öka andelen fastanställda medarbetare 
Kompetensutveckling av medarbetare för att möta framtidens krav. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 erbjudit anställda medarbetare med vårdbiträdeskompetens att läsa till undersköterskor. Satsningen 

pågår även 2019 
 arbetat med att förbättra möjligheter för validering 
 arrangerat internutbildning avseende  demens, palliativ vård, hot och våld, förflyttningsteknik, sårom-

läggning, stroke, diabetes, senior alert, läkemedel, introduktion av nyanställda, inkontinensutbildning, 
att åldras med funktionsnedsättning, tvångssyndrom mm 

 utbildat sjuksköterskor inom inkontinensförskrivning 
 utbildat sjuksköterskor inom kognitiv svikt 
 utbildat sjuksköterskor och biståndshandläggare inom området SIP 
 utbildat sjuksköterskor i beslutsstödet Visam som fastställts ska gälla i hela Skåne inom ramen för Hälso- 

och sjukvårdsavtalet 
 på grund av ny lagstiftning drivit en förbättringsprocess avseende journalföring inom HSL. 
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 deltagit i handledarutbildning genom Vård och omsorgscollage för att ännu bättre ta hand om stu-
derande i verksamheten 

 arbetat med införande av nationella kvalifikationer enligt ICF och KVÅ 
 deltagit i externa utbildningar såsom till exempel IBIC – individens behov i centrum 
 drivit DigiLitt.kom för 65 medarbetare på särskilt boende vilket syftar till att rusta medarbetarna för en 

alltmer digitaliserad vård och omsorg 
Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbetare som ett led att öka kvalitet och attraktivitet 
genom karriärvägar. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 infört stödpedagoger inom stöd och omsorg 
 möjliggjort utbildning för demenssamordnare att ytterligare fördjupa sig inom demensområdet 
 infört HSL-undersköterska som har samtliga delegationer och kompetens att skriva i HSL-journal och 

som arbetar tätt med sjuksköterskorna 
 möjliggjort deltagande i kursen ”Framtidens chefer” inom Familjen Helsingborg för att öka möjligheten 

till intern rekrytering 
 haft Äldrepedagog anställd med hjälp av finansiering från statliga stimulansmedel 
Fortsatt utveckling av verksamhet med socialt innehåll i samverkan med frivilligorganisationer. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 sammankallat till kontinuerliga samverkansmöten med frivilligorganisationer 
 i samverkan med frivilligorganisationer bedrivit bland annat sång och musikunderhållning 
Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och innovationer. Digitalisera för att 
möta morgondagens behov. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 beviljats medel om ESF-medel för att höja digitala färdigheter och förmågor bland baspersonal inom 

vård- och omsorg, Digilitt.kom 
 infört ytterligare digitala hjälpmedel till medarbetarna 
 ytterligare utvecklat säkerheten med digitala larm 
 agerat testbädd för nya trygghetslarm 
 drivit surfcafé dit invånare kan ta med egen teknik och lära sig 
Vård och omsorg ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 erbjudit undersköterskeutbildning och validering för befintliga medarbetare 
 erbjudit ökad sysselsättningsgrad till medarbetare med fast anställning 
 återinfört medel för julavslutning i arbetsgrupperna 
 Båstads kommun har tagit till sig rekommendationer som kommit efter granskningar från Arbetsmiljö-

verket gällande arbetsmiljön för medarbetare inom äldreomsorg samt första linjens chefer 
 Fasta scheman som ger en god framförhållning både för den enskilde och för verksamheten 
Fortsatt utveckling av anhörigstöd i samverkan med frivilligorganisationer. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 arrangerat gemensam föreläsning med anhörigföreningen 
 deltagit vid anhörigmässa i samverkan med frivilligorganisationer 
Fortsätta arbetet med kvalitetsregister för att ytterligare stärka ett rehabiliterande och habiliterande ar-
betssätt. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
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 utbildat ytterligare medrbetare inom kvalitetsregistret BPSD samt FUNCA 
 arbetat aktivt med registrering av personer med kognitiv svikt i registret BPSD 
 intensifierat arbetet med registreringar i Senior Alert 
Regelbunden rörelse- och balansträning ska vara en del i vård- och omsorgstagarens vardag. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 arbetat med att utveckla och strukturera fysisk aktivitet utifrån den enskildes behov och önskemål. 
 bedrivit regelbunden gymnastik och rörelseträning i Båstad, Västra Karup och Förslöv 
 startat idrottsaktivitet för barn och unga med funktionsvariation 
 införskaffat projiceringsverktyg för att skapa rörelseglädje och intellektuell stimulans inom omsorgen av 

kognitivt siktande och intellektuellt funktionsnedsatta 
 

 

 

Innovativa lösningar inom vård och omsorg sker i samverkan med näringsliv/företag och universitet och 
högskolor. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 fortsatt befintlig samverkan inom Vård och omsorgscollage 
 medarbetare föreläser kontinuerligt på Akademi Båstad 
 initierat arbete med Högskolan i Halmstad i syfte att engagera studenter att skriva examensuppsatser 

kring utmaningar relaterade till vård och omsorg i kommunen 
 

 

 

Främja sortering av avfall samt arbeta för avfallsminimering. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 drivit en förbättringsprocess avseende inkontinenshjälpmedels vilket minskat avfallshanteringen genom 

att felbeställningar undvikits 
 förbättrat källsortering och avfallshantering inom boende och på Bjäredalen 
 upprättat rutiner för medarbetares sätt att hantera källsortering 
Införa ruttoptimering i hemvården. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 påbörjat arbetet men det är ännu inte helt slutfört 
Använda miljöbilar. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 intensivt arbetat för en ny bilorganisation som ska bidra till att nå målet med ökat antal miljöbilar 
 bytt ut bilar mot hybridbilar då det varit lämpligt 
 investerat i ytterligare elcyklar 
  

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 50 bästa näringslivskommunen  

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa miljökommunen 
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Använda miljövänliga produkter.  
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 i samband med förbättringsprocessen avseende inkontinenshjälpmedel gjort en översyn av rutiner vil-

ket innebär att hänsyn tas till miljön vid val av produkter 
 valt det mest miljövänliga alternativet i de fall två likvärdiga produkter finns upphandlade 
Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 bidragit till ökad miljömedvetenhet vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 
 minskar antalet oanvända förskrivna hjälpmedel genom förbättringsprocess 
 haft löpande dialog om miljömedvetenhet i arbetsgrupperna 
 

 

 

Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med 
näringsliv, föreningar och frivilliga.  
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 startat idrottsaktivitet för barn och unga med funktionsvariation 
 startat öppen träffpunkt för personer med funktionsvariation 
 bedrivit öppna träffpunkter för äldre i Östra Karup, Förslöv, Grevie, Västra Karup, Torekov och Båstad 
 bedrivit dagliga aktiviteter på särskilda boende 
 arrangerat aktiviteter för anhöriga såsom studiecirkel, caféträffar, fika på byn mm 
 deltagit i anhörigmässa på temat friskvård 
Fortsatt digitalisering för ökad trygghet. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 drivit surfcafé för ivånare i kommunen 
 arbetat tillsammans med teleleverantör för att förbättra telenätstäckningen på Bjärehalvön 
 drivit projekt avseende trygghetskamera, trygghetslarm och e-signering för läkemedel 
Stärka samverkan med kommunens vårdcentraler. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 ökat antalet möten med vårdcentralerna i kommunen för en god och hållbar samverkan 
 skapat utrymme för ronder mellan demenssamordnare och samtliga vårdcentraler 
 avdelat en intern projektledare som arbetet särskilt med ny lag ”Lag om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård” och kommunen varit drivande i det arbetet 
 besök av anhörigstödet på vårdcentralerna i informationssyfte 

 

  

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa inom trygghet och hälsa
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Tillvarata vård- och omsorgstagarens önskemål om kulturupplevelser för aktiviteter individuellt och i grupp 
i samverkan med frivilliga och föreningar. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 
 anordnat lägervistelse för personer med funktionsvariation 
 bjudit in till brukarmöte med syfte att samla in önskemål om kultur-och fritidsaktiviteter 
 fört dialog med besökare inom socialt innehåll och anhörigstöd gällande vilka aktiviteter som önskas 
 förevisat Kulturarenan.se för cirka 65 medarbetare på särskilt boende för äldre. Kulturarenan.se gör 

kultur som vanligtvis upplevs i konserthallen, på teater- och operascenen, på biografen eller på museet 
kan upplevas i det egna hemmet/på särskilt boende 

Verka för främjande av konst vid vård- och omsorgsboende samt i gemensamhetslokaler. 
Vård och omsorgsförvaltningen har: 

 arrangerat talangtävlingar, målning, pyssel och iordningställande av lokaler vid olika högtider, tex 
Halloween 

 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: Kulturupplevelser året runt 
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Datum: 2019-02-05 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000026/2019 – 900 
 
 

Beslut om nytt datum för vård- och omsorgsnämndens marsmöte 2019 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde som enligt sammanträdeskalendern skulle ha 
ägt rum onsdagen den 20 mars 2019 flyttas härmed till torsdagen den 21 mars 2019, med start 
kl. 10.00 i Sessionssalen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om nytt datum för vård- och omsorgsnämndens marsmöte 2019. 
 
Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i mars i år skulle ha ägt rum den 20 mars  
men krockar dessvärre med en heldagsutbildning för samtliga förtroendevalda i Båstads 
kommun. Nämnden ska nu besluta om att ändra datum för sitt marssammanträde 2019. 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgschefen 
Kansliet 
 
Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Vård- och omsorgschefen 
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Datum: 2019-02-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000008/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 6 februari 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
 



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2019 
 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Datum: 2019-02-06 
Dnr: VN 000008/2019-900 
 

 

  
 

Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2017-11-27 § 124  
Uppföljning av 
vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, äldreomsorg 

VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i  
uppdrag att revidera vägledningsdokumentet SOL, 
äldreomsorg under 2018. 

I samband med att arbetsprocessen för 
biståndshandläggare kartläggs och utvecklas 
under hösten 2018 kommer detta underlag 
att revideras. 

2019 

VN 2017-12-18 § 135 
Lokalförsörjningsplan 
för Vård och omsorg 
2018-2025 

VN 000138/2015 Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen 
ska följas upp och revideras vartannat år med 
start 2020. 

Muntlig återrapportering till nämnden på 
förekommen anledning från och med 2018. 

2020 

VN 2019-01-23 § 8 
Väckt ärende - Rabatterade 
luncher på Bjäres 
restauranger för +65  
- förfrågan till samtliga 
restauranger 

VN 000014/2019 Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet: Det är av vikt att vi får igång den 
här processen och att alla restauranger får samma 
möjlighet till att överväga en rabatterad meny för 
+65. Våra äldre behöver mötesplatser utanför 
hemmet och tillgång till näringsrik kost för ett vettigt 
pris. Alla kommundelar har äldre med detta skriande 
behov. Vård och omsorg bör bidra med det de kan 
för att ordna dessa mötesplatser och matstunder 
för våra äldre. 

Ärendet får väckas och skickas till 
förvaltningen för beredning. 

Våren 2019 

  



 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2019-01-23 § 9 
Väckt ärende - 
Bemanningen på vård- och 
omsorgsboenden sedan 
stimulanspaketet försvann 

VN 000015/2019 Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet: Sedan det statliga stimulanspaketet 
försvann är risken för lägre bemanning 
överhängande. Vård- och omsorgschefen inväntar 
besked från den nya regeringen om ytterligare 
stimulanspaket. Nämnden bör bevaka detta ärende 
samt bemanningen över lag. Bemanning är 
förutsättningen för våra vård- och omsorgstagares 
väl och ve och för att övrig personal ska orka. 

Ärendet får väckas och skickas till 
förvaltningen för beredning. 

Våren 2019 
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Datum: 2019-02-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000149/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-12-11. 
 
b). Granskning av kommunens målstyrning. 
 
c). Granskning av intern kontroll. 
 
d). Granskning av kommunens fordonshantering. 
 
e). Granskning av kommunens kostnader för resor och representation. 
   
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-12-11, kl. 16.00 - 18.00 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 

Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Åsbo 

Karl Lundgren, FUB 

Lena Jönsson, RBU 

Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Philip Norrman, sekreterare 

Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Britt-Marie Rosander, DHR 

Jan Gunnarsson, NHR 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och dess nämnd 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. 

1 (3) 

Det blir budgetnedskärningar för 2019, vilket leder till nedskärningar i verksamheten. 
Förvaltningen jobbar med konsekvensbeskrivningar. Vad blir effekten av nedskärningar och 
hur påverkar det verksamheten? 

I nuläget är det underskott i Vård- och omsorg. Det beror till stor del på utbildning av 
personal. 

Ett nytt spel har testats för dementa, som heter Toartafel. Syftet med spelet är att stimulera 
till rörelse. Spelets har köpts in tack vare statliga digitaliseringspengar. 

Uppdaterat vägledningsdokument för biståndshandläggare. Brukare i de olika byarna ska nu 
behandlas likvärdigt. 

Jessica Arvidsson, enhetschef på Vård- och omsorg håller fredagen den 14 december en 
föreläsning i kommunhuset om hur man inkludera människor med funktionsvariationer i 
yrkeslivet. 

Information om valda ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden för kommande mandatperiod. 
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4. Östra Karup/kyrkogården/parkeringen 

Ingrid Edgarsdotter rapporter från möte med Östra Karups församling. Förändringar 
gällande parkering. Bra med tillgänglighet. Kyrkan och staten står för kostnader. Ingrid visar 
bilder på kommande förändringar. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Ingrid konstaterade att det ej var så 
bra närvaro på förra mötet. 

6. Sammanträdesdagar 2019 

Godkänns efter påpekande från Lena och Ingrid att tiderna inte är optimala för dem. 

7. Rådet sammanfattar den gångna mandatperioden 

Lena: Tycker att övriga politiker borde visa större engagemang för handikapsfrågor. Det 
måste sitta ledamöter i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige som är intresserade av 
handikapsfrågor. Biståndshandläggare ska se vilka behov som finns för brukare, inte fokusera 
på ekonomiska aspekter. 

Sven: Med tanke på denna fina natur som finns på Bjäre bör den också vara tillgänglig för alla, 
både för bjärebor och turister. Ett exempel är att promenadstråk mellan hamnen och Rivieran 
bör förbättras. Idag dåligt skick. En del handikappade har svårt att få hjälp, t.ex. kan det vara 
svårt med hjälp vid på/avstigning på bussar. För en del är det också svårt att komma i 
kontakt med biståndshandläggare. 

Karl: Nöjd med att Ingrid Pettersson kommer på mötena för att informera. Instämmer i Lenas 
kommentar gällande att behov ska gå före ekonomiska aspekter. Tycker att det har blivit bra 
med församlingsgården vid kyrkan i Båstad. Nöjd med att skrivelse till Vattnets hus i 
Ängelholm fått effekt. 

8. Övriga frågor och information/Ledamöter runt 

Rådet tackar Ingrid Edgarsdotter för hennes insats som ordförande under den gånga 
mandatperioden och överlämnar en gåva som tack. 
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9. Datum för nästa möte 

Ny ordförande för rådet bestämmer över kommande sammanträde. 

Ingrid Ed , sdotter 
Ordförande 

r~ 
Sekreterare 

f (ptJ ;(/V"> tit/1 ;_. 
'/v.~n Nordström 
Juste rare 
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Kommurn-evision 

Datum 
2018-12-10 
Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårtdnr 
REV 000021/2018 -912 

Granskning av kommunens målstyrning 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -01- 1 6 t/ 
Dnrf.(St?.Q.P .t?. .'f/ 
~.9.l ."t .. 7'. ,,fj,Q .Q.,, ,,,, ,, , 

Till: 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska huruvida 
kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att målstyrningen utformas på ett sätt som bi
drar till måluppfyllelse. 

Bedömningen är att målstyrningen i kommunen inte är fungerande. Vi grundar det på att det 
saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. Exempelvis har inte nämnderna brutit ner 
de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare ex
empel är att insatserna i nämndplanerna är en blandning av aktiviteter, inriktningar och per
spektiv. Nämndplanernas utformning bidrar också till att uppföljning och rapportering av 
verksamhetens måluppfyllelse försvåras eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 
Dessutom saknas även uppföljningsrutiner för mål i policys, styrdokument och program. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

i>- initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
,.. säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 med sär
skilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun ,. 7. 
1~l/ / 

Ingvar Andreasson 
Revisionens ordförande Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bas tads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

Dnr: VN 000021/2019-900



1111111111
1

• · 

Revisionsrapport 2018 

Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Oktober 2018 

BÅSTAD KOMMUN . 
REVISIONEN 

2018 -12 .. 1- '0 
l(_t\f 00002.1 ( 2() [ [ 

411--

Båstads kommun 
Granskning av kommunens målstyrning 

Building a better 
wor!dng world 



Innehåll 

1. lnledning ...................................................................................................................... 2 
1.1. Bakgrund ................................................................................................................. 2 
1.2. Syfte och revisionsfrågor .......................................................................................... 2 
1. 3. Genomförande ......................................................................................................... 2 

2. Revisionskriterier ........................................................................................................ 3 

3. Iakttagelser .................................................................................................................. 5 
3.1. Nämndernas nedbrytning av målen .......................................................................... 5 
3.2. Uppföljning och rapportering .................................................................................... 9 
3.3. Kommunstyrelsens roll och uppsikt ........................................................................ 1 O 

4. Bedömning ................................................................................................................ 11 
Bilaga 1: Källförteckning ................................................................................................... 12 

1 



Building a better 
workinq world 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta 
en utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska 
och verksamhetsmässiga mål till varandra i nödvändig mån, dels säkerställer att 
styrmodellen fungerar ut i de enskilda verksamheterna. Vikten av en ändamålsenlig 
målstyrningsprocess gäller inte bara planeringen och upprättandet av budget, utan i lika stor 
utsträckning kontroll och stöd i följsamheten. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

i.- Har nämnderna brutit ned de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler 
till verksamheten? 

))> Bedriver nämnderna en tillräcklig uppföljning och rapportering av verksamhetens 
måluppfyllelse samt fattar beslut om åtgärder vid avvikelser? 

.,.. Har kommunstyrelsen säkerställt att arbetsformer och uppföljning av målarbetet sker 
enligt styrmodellen? 

1>- Utövar kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över målstyrningen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd augusti 2018 -
september 2018. 

2 



Building a better 
working worid 

2. Revisionskriterier 

Kommunal/agen 

Kommunallagens 5 kap. 1 § fastställer att fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Som första punkt på listan av 
ärenden är mål och riktlinjer för verksamheten, därefter budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. 

Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Prop. 2003104:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 

Propositionen syftade till att föra in ett tydligare arbetssätt hos kommuner att i samband med 
budgeten och de finansiella målen även ta fram mål och riktlinjer för verksamheten. 
Propositionen reglerar inte omfattningen och innehållet i sådana mål och riktlinjer, inte heller 
vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Istället ska varje 
kommun med utgångspunkt från sina egna förhållanden, med hänsyn till de nationella målen, 
fastställa egna mål och riktlinjer. Det står dock angivet att målen och riktlinjerna ska uttrycka 
realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas och att en 
utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen. På sidan 11 i 
propositionen finns följande förklarande text: 

"Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens eller landstingets förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att 
skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att 
åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 
behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation 
som säkerställer må/uppfyllelsen." 

EY:s erfarenhet av målstyrning 

För att nå ett önskat framtida läge finns det olika modeller att styra på. Målstyrning är ett av 
de vanligare sätten inom offentlig verksamhet. Att styra med hjälp av mål innebär att 
verksamheten styrs med uppsatta mål istället för att styra processer inom organisationen. 
Andra modeller för styrning är resultatstyrning och värderingstyrning. Resultatstyrning är en 
vidareutveckling av målstyrning som syftar till att förflytta perspektivet i målstyrning från 
resurser och aktiviteter till resultat som uppnås i verksamheterna. Värderingsstyrning har 
värderingar som utgångspunkt och samlar alla medarbetare i samma riktning för att 
därigenom gemensamt nå bättre resultat för helheten. 

Inom verksamheter kan flera modeller av styrning råda samtidigt. Detta är inget ovanligt inom 
offentlig verksamhet som många gånger styrs av såväl uppsätta kommunala mål och 
fastställda värderingar. Utöver den kommunala styrningen tillkommer även statliga mål, 
riktlinjer och föreskrifter som påverkar verksamheters utformning och innehåll. 
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SMART-modellen 

SMART en vedertagen modell som används för att underlätta formulering av mål för bland 
annat projekt, försäljning eller personlig utveckling. Modellen är särskilt användbar när mål 
ska formuleras när flera är inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. 

Specifika i meningen att de är enkla och begripliga. 
,_ Mätbara och indikerar en riktning av något slag. 

Accepterade och kända av de som berörs. 
Realistiska och rimliga att kunna nå. 
Tidsbestämda i den mån att det är enkelt att avgöra när de uppnåtts eller inte uppnåtts. 

Kommunens målstyrningskedja 

Kommunens vision 2030 är "Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara 
en attraktiv förebild, på alla sätt, i alla sammanhang". Målstyrningen i kommunen bygger på 
kommunens vision, kommunfullmäktigemål och nämndmål. Kommunfullmäktige fastställer 
dessa samt kommunens strategiska dokument. Bilden nedan illustrerar kommunens 
målstyrningskedja och är tagen ur kommunens miljö- och energiprogram. 

Målstyrning 

,_ 

Exempelv i ~ budget, 
övN; ikt;pf irn . i11r ikt 11 in5; · 
clokurnent , progr<i rr1, 
pc•licy mm. 

Vision 

Mål 
Kommunfullmäktige 

Nämndsmål 

Strategiska 
dokument 

Plan 

f 

~Verksamhetsplan . 
~-

lndlvlduell 
utvecklings plan 

A 
0 
3 
3 
c 
::i 
-n 

I t 

I 

Komrnumtyreben 
och n ~mn <le r 

Förv11 ltni11g 

l'.'1 ecl arbetare 
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3. Iakttagelser 

3.1. Nämndernas nedbrytning av målen 

Målstyrningen i kommunen bygger på kommunens vision, kommunfullmäktigemål och 
nämndmål (se tabell 1 och 2 nedan). Kommunfullmäktige fastställer 
kommunfullmäktigemålen och nämndmålen, därefter konkretiserar nämnderna nämndmålen 
i sina nämndplaner. 

Tabell 1. Kommunfullmäktigemålen 
Kommunfullmäktigemål 1 Kommunfullmäktigemål 2 Kommunfullmäktigemål 3 
Båstads kommun är attraktiv Båstads kommun är Båstads kommun är i 
att leva, bo och verka i välkomnande, professionell och ekonomisk balans 

tydlig 

Tabell 2. Nämndmål 
Nämndmål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 
Nämndmål 2 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O bästa kommuner inom vård och 

omsorg 
Nämndmål 3 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner 
Nämndmål 4 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom miljö och 

samhällsbyggande 
Nämndmål 5 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa kommuner inom trygghet och 

säkerhet 
Nämndmål 6 Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt 

genom att vara bland de 25 bästa kommunerna i Sverige 

Nämnderna ska utgå från en gemensam struktur när de upprättar sina nämndplaner. I 
nämndplanen ska nämnden först ange vilket av nämndmålen ovan (1-6) som avses, därefter 
ska resultatet för tidigare år och prognos för innevarande år uppges. Av nämndernas planer 
för verksamhetsåret 2018 framgår att detta inte görs av samtliga nämnder. 

I planerna anges insatserna som ska genomföras för att uppnå målet och vilken verksamhet 
som ska genomföra insatserna. Alla nämnder har insatser för samtliga av de sex 
nämndmålen som fullmäktige har fastställt. Det framgår inte hur insatserna ska bedömas 
vara uppfyllda eftersom nämnderna inte anger några mätmetoder eller indikatorer i 
nämndplanerna. 

Nedan redogör vi för ett exempel på hur nämndmålen framställts i nämndernas nämnplaner. 
Exemplet utgår från fullmäktiges nämndmål 1 "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
bästa skolkommuner'' och exempel på deras valda insatser för att uppnå målet. 

Bild 1. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet teknik och service 
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Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollcommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I 46 ~ EJ ~ ~ 
Prognos I I 
Kommunsstyrelse Skolans måltider ska vurn hållbara, kvalitetssäkrade och välsmakande. 

Teknik och Service 

Kommunsstyrelse Skolorna ska vara väl underhållna och anpassade till verksamheten och ha 
en attraktiv och trivsam yttre och inre miljö. 

Tel<nll< och Service 

Vid intervjuerna framkom att kommunstyrelsen inte har antagit någon nämndplan för 
verksamhetsåret 2018. Verksamhetsområdet teknik och service har ändå tagit fram en 
nämndplan för innevarande år. Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas 
och följas upp av nämnden. 

Bild 2. Kommunstyrelsen - verksamhetsområdet samhällsbyggnad 

j Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ EJ EJ 
Prognos D DD 
Kommunsstyrelse Tydliggörande av den strategiska skolutvecklingen i den fysiska planeringen 

genom aktivt arbete med översiktsplanering och detaljplanering för att ha 
planberedskap när kommunen skall bygga skolor 
Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelse Kartor och G IS-analyser för bättre beslutsunderlag och för användning i 
verksamhetens löpande arbete. 
Samhällsbyggnad 

Detsamma gäller för planen som verksamhetsområdet samhällsbyggnad tog fram för 
kommunstyrelsen. I den här planen har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 
Det framgår inte av planen hur insatsernas resultat ska mätas och följas upp av nämnden. 
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Bild 3. Utbildningsnämnden - verksamhetsområdena barn och skola samt bildning 
och arbete 

Mål 1 Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skollkommuner 

Resultat 
2012-13 2013-14 201 4-1 5 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

EJEJEJEJOODOO 
Barnperspektivet visar vägen 
Vl utvecklar och genomför arbetssätt som utgär ifrån barnot/eleven för att öka kvaliten och 
säkerställa resultat inom prestation, motivation och delaktighet. 

Barn och skola/Bildning oct1 arbete/IOF 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi planerar, följer upp, analyserar, dokumenterar och utvecklar lärande och utbildning. 
VI förbättrar rutiner ooh strukturer l l<valltetsarbetet för djupare och bredare analyser. 

Barn och skola/Bildning och arbete/IOF 

Under skolmålet har utbildningsnämnden därutöver insatser såsom att stärka samverkan 
med olika skolenheter och vårdnadshavare, att fokusera på det pedagogiska ledarskapet och 
yrkesskickligheten samt att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter till 
inflytande och delaktighet. 

Utbildningsnämndens nämndplan lyfter fram det systematiska kvalitetsarbetet som 
genomförs i skolorna som en av insatserna som ska bidra till att uppnå målet. 
Tjänstemännen från verksamhetsområdena barn och skola samt bildning och arbete framhöll 
att nämndens nämndplan präglas såväl av skolans systematiska kvalitetsarbete samt lagens 
krav på verksamheten som av kommunens målstyrning. 

Bild 4. Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 

Mål 1: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 
Prognos D DD 
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Myndighetsnämnd Ökad uppföljning av den obllgatoriska ventilationskontrollen eftersom 

många av kommunens lokaler har undermålig Inomhusluft. 
Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnden Kontinuerlig tillsyn av skolor och förskolor inom ramen för miljömålen 
Giftfri miljö, Frisk luft och God bebyggd miljö. 
Samhällsbyggnad 

I myndighetsnämndens plan har inte målets resultat för 2016 och 2017 uppdaterats. 

Bild 5. Vård och omsorgsnämnden 

Verlcsamhet:Vård och omsorg Insats: 10 bästa slcollcommunen 

Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård- och omsorgsyrket. 

Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och 
verksamhet och hitta nya möjligheter att säkra framtida behov. 

Vård och omsorgsnämndens upplägg på nämndplanen skiljer sig åt från övriga 
nämndplaner. Nämndens övergripande mål i planen hänvisar till nämndmålet "Båstads 
kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO". I nämndplanen finns en 
beskrivning av insatserna för att nå målet, exempelvis lyfts frågan om kontinuitet inom 
hemvård och hemtjänst samt läkemedelshantering. Därefter redogör de för vilka insatser 
som ska genomföras för att bidra till kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål. Bilden ovan 
som anger vilka insatser vård och omsorgsnämnden ska genomföra för att bidra till målen 
om en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Kommunfullmäktiges övriga fem nämndmål hanteras på liknande sätt som skolmålet 
nämndplanerna. 

Program och policys 

I den tidigare politiska organisationen, där det inte fanns traditionella facknämnder utan 
beredningar, skulle politiska program för vissa områden tas fram och beslutas av 
kommunfullmäktige. Detta element lever kvar i den befintliga politiska styrmodellen, gäller 
exempelvis: 

... Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

... Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

... Kulturprogram för Båstads kommun, det befintliga programmet antogs 2017 av 
kommunfullmäktige och ska senast revideras 2025 

~ Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 
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Samtliga program innehåller mål. Målen i skol- och utbildningsprogrammet samt 
kulturprogrammet betecknas som programmål. Målen i miljö- och energiprogrammet vård
och omsorgsprogrammet betecknas inriktningsmål. När skol- och utbildningsprogrammet 
skulle uppdateras valde verksamheterna att låta programmet till största del efterlikna 
nämndplanen. Av intervjuerna framkom att programmen för skol- och utbildningsprogrammet 
och miljö- och energiprogrammet inte följs upp. 

3.2. Uppföljning och rapportering 

Vi har inte tagit del av något underlag som redogör för att nämnderna följer upp sina egna 
nämndplaner med de valda insatserna. 

Det som följs upp är fullmäktigemålen och nämndmålen på fullmäktigenivå, detta görs per 
tertialuppföljning och vid årsbokslutet. Ekonomienheten skickar ut anvisningar om vad som 
ska ingå i uppföljningarna. Vad gäller måluppföljningen fastställer anvisningarna att 
målavstämningen ska göras i en gemensam fil samt att kommentarer ska lämnas. Vid 
delåret ska även en prognos om måluppfyllelsen för helåret göras. 

Eftersom nämndmålens indikatorer består av nationella rankingar är de flesta av dem inte 
tillgängliga förrän efter årets slut. Detta bidrar också till att det är svårt att följa upp 
delresultatet vid andra tertialuppföljningen. Tabellen nedan redogör för målredovisningen för 
nämndmål 1 för verksamhetsåret 2017. 

Tabell 3. Målredovisning 2017 - kommunfullmäktiges nämndmål 1 
Hämndsmål 1 Mätmetod Mått Utfall Utvärdering/Kommentar 

Baslad ska vara en 1 O:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser 
avSVeriges 10 

RT e Grundskolan ligger pa plats 41. Resullatet 
baseras på 2017 års siffror enligt öppna 
jämförelser SKL 2016 placering 143. bä sia 

skolkommuner 
P.iiifiiiefiiviir-söm'fiiiffiiife-.=·iiYmn-iisliiHiiöiiliriilir --··- ··--·--· --,.r·--···c;-· · 79 iira·c:enirliiirnffi:ieTnöm-fre.ariiåCiii····--···--··-.. --·· 

högskoleförberedande programmen 
J\'ii.Ciei iiiiiversömiJlliiörjär .s!iiiiTervillö!isl<Oiä"iir -·-·- .. ·······-· ... v-·· ···o····- if4-iiiöce-rifliä-saiiiiiiiia·ilr.ö'iiiam··iiaii1ifJaiie···········-· 
universitet Inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning llögre studier Inom två år ener avslutad 

gymnasieutbildning. 
äif%-iiö1dii-iiiierii1ici<efriöJcfäeiiTi'Qf'eiiiiienl<äi·--····- --·---·-.. ·- ··R'r-· --0--·- S"1<01iiisiieiiffoii_e_ils-iii<ö.ieiii<äim'äfo'r·iio}iiii'efiör-·-· 

åk 5 som har 90% positiva svar. Enkät för åk 9 
har 83% positiva svar enligt Kolada. Nästa 
enkätomgång skervt2018. 

aö-%-riöJifä._eiiiiTm-Yck'eiii ö}ifaeiiTiiifvafriiiä'cfatiavareii'kät-·· - ··-R:r-· ···0 -- Avfofäff47orörs'köieb'äiii'iiär232röräiCfrar 
besvarat enkäten. Nytt underlag behöver 
utvecklas för att vidare kunna mäta nöjdhet 
bland vårdnadshavare I förskolan. 
Vårdnadshavare i grundskolan svarade kring 
övergripande nöjdhet hösten 2016 med 93% 
positiva svar. Nästa enkät omgång från 
Skolinspektionen sker vi 2018 för grundskolan. 

Aiia-ei.eiamiiiä ........... ............ _ .............. _ ........... --.----·--- --···-········· ·· ·····v··· ··· o·· a3%.toi:i-exaiiieii-iiiCi Y'ik'esiiölisi<öiän······-···--··········· 
Aii-iiei iiikesliibiiiiiiin!iäTiJei i iivaii.are-- .. -............. .... .. · ..... ·· ·v ·- ·0· ... ii'i'ii<esufiiTiaiifiiiiäi iiarifriiJuiiiis ..... ·· ..... .... -· ·· 
AiiCfeffar6efa-eifer·utiiliCiiiiiiii- - -· ·-· ---- ---········ ..... .. ··v -· · ··0 · .. - ai%.iiäreiiei ifiii'i'i'iiaiisTlifaii-lifriiiifiiiiigJiiilt>·--·-· 
"Geiiö-msfrömfii-iilii!ls'Fi .... _ --··-- ·-··-----·--·--·------·-···-·-······--· ·- ·· ·--E' ··- -0 --- 2r rani<a-iiievifr-fi-är·sruaerafiifs'Fi ......................... ····· 
NTVS-~3'F"i · ·-- -··---·-··---········· ·· ···--··· · ··········-····---···············-····--···-·-·· ·--·-··-··--··· .... .... ······E·--· ····-o·-··--·92 ·e-iev·e-r· ·;1·ä-iiiförrn·ä·nan·ei·fa ·p·röv:··c1··ö"t'.fö~·· ·i<"iär·ä1f· 

I tabellen ovan kan vi utläsa att utfallet för nio av tio mätmetoder avseende nämndmålet 
"Båstad ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner'' är grönfärgade pluppar och en 
plupp är rödfärgad. Målet är dock inte redovisats som uppfyllt i kommunens årsbokslut för 
2017. Det har inte redovisats som uppfyllt eftersom att nämndmålet och mätmetoden är 
samma. Detta innebär att den första mätmetoden är avgörande för om målet ska anses vara 
uppfyllt eller inte. 
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I exceldokumentet fullmäktige- och nämndmål 2017 redogörs resultatet för de nio målen som 
kommunfullmäktige har beslutat om. 

3.3. Kommunstyrelsens roll och uppsikt 

Av intervjuerna framkom att kommunstyrelsens roll i målstyrningen är att samla in 
nämndplaner och inhämta uppgifter för uppföljningen. Kommunstyrelsen inhämtar enbart 
uppgifter kring de av kommunfullmäktige beslutade nämndmål. Ekonomienheten på 
kommunkontoret inhämtar uppgifterna från nämnderna. Sammanställningen av nämndernas 
uppgifter kring nämndmålen sker i ett exceldokument. Kommunen har verksamhetsstöds
systemet Hypergene men enbart modulerna som avser personal och ekonomi. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende målstyrningen avser främst den ekonomiska 
uppföljningen som nämnderna lämnar in. Uppföljningen sker per tertial och vid årsbokslutet. 
Ekonomiavdelningen skickar ut anvisningar till nämnderna för vad redovisningen ska 
innehålla 
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4. Bedömning 

Målstyrningen i kommunen är inte fungerande. Bedömningen grundas på att det har framgått 
att det saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. 

Ett exempel på att detta är att nämnderna inte har brutit ner de övergripande målen så att de 
fungerar som styrsignaler i verksamheten. Ett ytterligare exempel på att det saknas en 
gemensam syn för hur målstyrningen ska fungera är att insatserna i nämndplanerna består 
av en blandning av aktiviteter, inriktningar och perspektiv. Nämndplanernas utformning bidrar 
också till att uppföljning och rapportering av verksamhetens måluppfyllelse försvåras 
eftersom de saknar indikatorer eller mätmetoder. 

Det är en brist att nämndernas egna planer inte följs upp. Det har inte heller framgått att det 
sker någon analys av nämndplanernas effekt eller av målresultaten, vilket även det är en 
brist. 

Kommunstyrelsen har inte säkerställt arbetsformer för att kommunens målarbete ska ske på 
ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 § leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnderna. 
Detta har inte kommunstyrelsen uppnått avseende kommunens målstyrningsarbete. 

Det har under en tid saknats och saknas fortfarande en central samordning, som består av 
mer än inhämtning och sammanställning av underlag. Ett exempel på vad samordning skulle 
kunna bidra till är att nämnderna i större utsträckning tar vara på varandras kompetenser i 
processen, till exempel för att analysera resultatet tillsammans och för att redogöra för 
effekterna i kommunen. Det finns ett behov av att målstyrningsprocessen behöver 
tydliggöras och att samordningen och stödet till nämnderna behöver förbättras. 

I sammanhanget kan påminnas att utöver målen i målstyrningsprocessen tillkommer även 
övriga policys, styrdokument och program som ofta innehåller egna mål som också ska följas 
upp och utvärderas. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

.,.. initiera en översyn av kommunens målstyrning, samt 
~ säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp. 

Båstad den 8 oktober 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

1> Jan Bernhardsson, chef för teknik och service 

1> Roger Larsson, chef för samhällsbyggnad 

,. Henrik Andersson, bildningschef 

1> Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. chef för barn och skola 

1> Elisabet Edner, ekonomichef 

1> Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Medverkat vid intervjuerna: 

1> Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

11> Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

Dokument: 

1> Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets nämndplan 2018 

1>- Kommunstyrelsens nämndplan 2017 

1>- Utbildningsnämndens nämndplan 2018 

"'" Vård och omsorgsnämndens nämnplan 2017 

1> Skol- och utbildningsprogrammet 2014-2021 

i> Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 

,,._ Kulturprogram för Båstads kommun 

1> Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025 

1>- Vision och mål 2018 

1>- Budget 2018 och plan 2019-2022 

1> Målredovisning AR 2017 

1>- Fullmäktige- och nämndmål 2017 
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Datum 
2018-12-10 
Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårtdnr 
REV 000020/2018 -912 

Granskning av intern kontroll 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -01- 1 6 
Dnr Jf S..QD.0..P ,i;:y 
-:;;, P. L. '1. . ~ ... <i.Cl/?.. ...... .. . 

Till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
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De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska 
huruvida kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas 
vara tillräckligt. 

Bedömningen är att internkontrollarbetet i kommunen behöver utvecldas. Vi grundar 
det bland annat på att kommunstyrelsen och nämnderna inte genomför heltäckande 
riskanalyser för sina verksamheter. Eftersom riskanalyserna inte är heltäckande fram
går det inte om kontrollmomenten i internkontrollplanerna bedöms vara de mest risk
fyllda eller mest väsentliga momenten inom ramen för kommunstyrel
sens/nämndernas ansvarsområden. Vidare bedömer vi att uppföljning och återrappor
tering av den interna kontrollen till nämnderna och kommunstyrelsen inte är tillräck
lig, med undantag för vård- och omsorgsnämnden. Arbetssättet bidrar inte till ett effek
tivt internkontrollarbete. 

Det finns goda förutsättningar för att utveckla arbetet genom att bl.a. införa strukture
rade och dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser. På så sätt kan kommunen 
höja kvaliten i riskanalyserna och internkontrollarbetet och fokusera på de största 
riskområdena som identifieras. Dessutom hade det varit fördelaktigt för internkon
trollarbetet om ett IT-system för verksamhetsuppföljning, där internkontrollen kan 
systematiseras, infördes. 

Utifrån granslmingsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 

• genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande 
av en s.k. bruttorisklista, och 

• stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av 
genomförda kontroller sker. 
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Båstad kommuns internkontrollarbete är i jämförelse med andra kommuner eftersatt 
och revisorerna ser fram emot en förändring. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads k mun 

J6 StenW~~ 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6-7 §§ åligger det kommunstyrelsen att tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnderna och styrelserna har inom sitt verksamhetsområde ansvar för att arbetet med 
intern kontroll sker ändamålsenligt. Intern kontroll ska fungera som nämndernas/styrelsernas 
verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen, samt minska risker för 
avvikelser. I syfte att möta detta ansvarsområde har flertalet kommuner och landsting antagit 
ett reglemente för intern kontroll som anger ansvar, organisation och övergripande metoder 
för genomförande. Kommunfullmäktige reviderade sitt reglemente för intern kontroll senast 
17 december 2014. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara tillräckligt. Myndighetsnämnden för 
miljö, bygg och säkerhet, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har varit 
föremål för granskningen . överförmyndaren har ingen egen upprättad internkontrollplan och 
överförmyndarverksamheten ingår i kommunkontoret. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

1> Finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetet med intern kontroll? 
.. Genomför kommunstyrelsen och nämnder löpande riskanalyser kopplade till intern 

kontroll? 

"'" Finns en kontinuerlig utveckling i internkontrollarbetet? 

.. Sker det en tillräcklig uppföljning och återrapportering av den interna kontrollen? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade 
har beretts tillfälle att sakgranska rapporten . Granskningen är genomförd augusti 2018 -
september 2018. 

1.4. Revisionskriterier 

1.4.1. Kommunal/agen (2017:725) 

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har til I uppgift att 
genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också tillse att intern 
kontroll är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt . 

1.4.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente ska nämnder och styrelser tillse: 
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"' att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

.,. att det upprättas tillämpningsregler, anvisningar och policys som kan behövas för den 
specifika verksamheten, samt 

"' att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och rapporteringssystem. 

Reglementet fastställer att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för att 
kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Kommunstyrelsen har 
också ansvaret att tillse att det finns en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

1.4.3. COSO-modellen 

Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och 
kontrollen är den s.k. COSO-modellen1. Denna beskrivs i bilaga 2. 

1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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2. Iakttagelser 

2.1. Ansvarsfördelning och internkontrollplaner 

Reglementetfastställer att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens 
interna kontroll är tillräcklig. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamheter. Reglementet fastställer även att respektive 
verksamhetsområdeschef ansvarar för att specifika tillämpningsregler utformas och att de är 
skyldiga att fortlöpande rapportera om hur den interna kontrollen fungerar till nämnden. 
Verksamhetsansvariga chefer på de olika nivåerna är skyldiga att följa antagna styrdokument 
samt att informera övriga anställda om dessa. 

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll, och om förbättringar behöver göras initiera ett förbättringsarbete. 

En tillämpningsanvisning antogs den 3 december 2014 av kommunstyrelsen. I anvisningen 
definieras en rimlig grad av säkerhet till att vid utformningen av rutiner ska en avvägning mellan 
kontrollkostnad och kontrollnytta göras. Vid bedömningen ska inte enbart ekonomiska faktorer 
ingå utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 

Enligt anvisningen är en tillfredställande intern kontroll då kommunstyrelsen och nämnderna 
med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås: 

"" ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
"" tillförlitiig finansiell rapportering och information om verksamheten 
"" efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Reglementet fastställer att nämnderna och styrelsen senast i februari varje år ska anta en plan 
för den interna kontrollen. Tillämpningsanvisningen anger att planen ska innehålla information 
om följande: 

"" vilken rutin/system som ska granskas 
,.. vilket moment i rutinen/systemet som ska granskas 

vem som ansvarar för kontrollen 
"" hur ofta kontrollen ska ske 

med vilken metod granskningen ska göras 
,.. till vem rapportering av granskningen ska ske 
"" redovisning av riskbedömning vid val av kontrollområde 
"" motivering till val av kontrollmoment 

Planen ska delges kommunstyrelsen för behandling senast vid mars månads sammanträde. 

I tillämpningsanvisningen finns två mallar, en för internkontrollplanen och en för 
återrapporteringen av intern kontrollplanen. Kommunstyrelsens, myndighetsnämnden för miljö, 
bygg och säkerhets samt utbildningsnämndens internkontrollplaner utgår från mallen Vård
och omsorgsnämnden använder sig istället av mallen som är avsedd för återrapportering till 
sin internkontrollplan. Fem av åtta rubriker (se listan ovan) finns med i båda mallarna. De tre 
sista punkterna finns inte i återrapporteringsmallen: 

.. till vem rapportering av granskningen ska ske 
"' redovisning av riskbedömning vid val av kontrollområde 
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.,. motivering till val av kontrollmoment 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan saknar därmed denna information. 

Kontrollmoment och dess risk- och väsentlighetsbedömningar 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets internkontrollplan innehåller 
kontrollmoment med en sammanvägd risk- och väsentlighetsbedömning från sex upp till tolv. 
Sammanlagt elva kontrollmoment. Den innehåller bland annat kontrollmoment såsom: 

.., kontroll av att klagomålsärenden handläggs framåt och följer upprättad rutin (risk- och 
väsentlighet = 12), och 

.- kontroll av att beslut om dispens från strandskyddet är korrekt avseende lokalisering 
och lagstöd (risk- och väsentlighet= 6) 

Utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en sammanvägd risk
och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt sju kontrollmoment. Den 
innehåller bland annat kontrollmoment som avser: 

.,. kontroll att alla elever i en viss åldersgrupp fullgör sin skolplikt (risk- och väsentlighet= 
8), och 

.,. kontroll av att sökt ersättning till förtroendevalda överensstämmer med utbetald 
ersättning (risk- och väsentlighet= 12). 

Kommunstyrelsens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en sammanvägd risk
och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt tjugo kontrollmoment för 
verksamhetsområdena kommunkontoret, teknik och service samt de delar av 
samhällsbyggnad som kommunstyrelsen ansvarar för. Den innehåller bland annat 
kontrollmoment som avser: 

.- kontroll av att inkomna skrivelser besvarats skyndsamt i enlighet med gällande 
lagstiftning (risk- och väsentlighet= 12), 

.., kontroll av fastigheters VA-anslutning och debitering (risk- och väsentlighet= 9), och 

.- kontroll av behörighet till kommuninvånardata (KIR/KID) (risk- och väsentlighet= 9). 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment med en 
sammanvägd risk- och väsentlighetsbedömning från åtta upp till tolv. Sammanlagt sju 
kontrollmoment. Den innehåller bland annat kontrollmoment som avser: 

.. kontroll av rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter, och 

.., kontroll av kommunövergripande basläkemedelsförråd. 

Av intervjuerna framkom att respektive verksamhetsområde tar fram ett förslag på 
internkontrollplan som lämnas till nämnderna som därefter fastställer planen . Vissa nämnder 
tar del av förslaget vid ett nämndssammanträde och fastställer internkontrollplanen vid nästa 
sammanträde. Detta ger nämndsledamöterna en möjlighet att ta ställning till om det finns 
ytterligare kontrollmoment som bör ingå i planen. Av intervjuerna framkom dock att 
nämndsledamöterna i undantagsfall lämnar förslag på kontrollmoment. 
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2.2. Riskanalyser 

Tillämpningsanvisningen redogör för att en risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras inför 
upprättandet av internkontrollplanen. Anvisningen beskriver även hur bedömningen av risker 
ska ske. Tillvägagångssättet är att först ska en bedömning av vilka sannolika fel som kan 
uppstå i respektive rutin/system genomföras. Därefter ska sannolikheten att felet uppstår 
bedömas. Slutligen ska det för varje fel och bedömd risk göras en bedömning av 
konsekvenser/effekter om felet uppstår. 

Vid bedömningen av konsekvenserna ska följande faktorer vägas in: 

... ekonomiska faktorer 
effekter för den enskilda personen 

... moraliska och etiska effekter som kan skada kommunens rykte 

... effekter på attityder till kontrollkulturen 

.. ineffektivitet i verksamhetens rutiner 

Nämnderna ska använda sig av en skala 1-4 när bedömning av risken och väsentligheten ska 
göras. Se tabellerna nedan för hur skalan är definierad enligt anvisningarna. 

Väsentlighet Skala Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Allvarlig 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

Kännbar 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 

Lindrig 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 

Försumbar 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 

Risk Skala Sannolikhetsnivåer för fel: 

Sannolik 4 Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

Möjlig 3 Det finns risk för att fel ska uppstå 

Mindre sannolik 2 Risken är mycket liten att fel ska uppstå 

Osannolik 1 Risken är praktisk taget obefintlig att fel ska uppstå 

Tillämpningsanvisningen ger inte någon vägledning i form av ett gränsvärde då 
rutinen/systemet ska ingå i internkontrollplanen. 

Av intervjuerna framkom att verksamhetsområdena enbart genomför risk- och 
väsentlighetsbedömningar på de kontrollmoment som ingår i nämndens förslag på 
intern kontrollplan. Inga av de intervjuade verksamhetsområdescheferna tar fram en bruttolista 
med risker för hela verksamhetsområdet. En sådan lista redovisar samtliga identifierade risker 
inom verksamhetsområdet och möjliggör för nämnden att se vilka kontrollmoment som inte 
hamnar i internkontrollplanen. 

2.3. Kontinuerlig utveckling i internkontrollarbetet 

Av intervjuerna har det inte framkommit något som tyder på att det har skett någon utveckling 
av kommunens internkontrollarbete. Det har inte skett någon revidering av 
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tillämpningsanvisningarna sedan kommunstyrelsen antog dem i december 2014. Av 
intervjuerna framkom även att nämnderna har valt att behålla kontrollmoment upprepande 
gånger fastän de inte visar på några avvikelser när kontrollmomenten genomförts . 

2.4. Uppföljning och återrapportering 

Av reglementet framgår att varje nämnd och styrelse är skyldiga att löpande följa den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden i enlighet med den beslutade 
internkontrollplanen. Tillämpningsanvisningen redogör närmare att varje verksamhetsområde 
rapporterar till den nämnd där rutinen tillämpas och att återrapportering av utförda kontroller 
ska ske i enlighet med den fastställda internkontrollplanen. I tillämpningsanvisningen finns en 
mall som avser när återrapporteringen av internkontrollplanen ska ske. 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhets internkontrollplan 2017 har följts upp och 
återrapporterats till nämnden i mars 2018. Uppföljningen redogör för att genomförda kontroller 
visade ett fåtal mindre avvikelser. Avvikelserna avsåg kontrollmomenten "olika syn i 
bygg lovshandläggningen vad gäller krav på underlag" samt "att fakturaunderlag inte var skapat 
när beslut togs i ett ärende". Av kommentarerna framgår att avvikelsen avseende 
fakturaunderlagen är åtgärdad. Resterande genomförda kontrollmoment visar inga avvikelser. 

Utbildningsnämnden har inte fått någon uppföljning av nämndens internkontrollplan 2017. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 följdes upp och återrapporterades till 
kommunstyrelsen i april 2018. Av kommunstyrelsens tjugo kontrollmoment visade två 
kontrollmoment på att risker förelåg, två stycken kontrollmoment på mindre betydelsefulla 
avvikelser, tre stycken kontrollmoment genomfördes inte och resterande på att det inte fanns 
några avvikelser. Två av de tre kontrollmoment som inte genomfördes förklarades med att 
tjänsten som var utpekad kontrollansvarig (upphandlare) var vakant under den aktuella 
perioden. Det tredje kontrollmomentet genomfördes inte på grund av att rutinen hade 
avvecklats under perioden. För att åtgärda de två kontrollmomenten, besvarande av skrivelser 
och hantering av bensinkort, som visade på att risker förelåg beslöt kommunstyrelsen två 
åtgärder . 

., Första åtgärden var att en rutin för hur skrivelser ska besvaras skyndsamt ska tas fram 
samt att en uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen efter sex månader. 

"" Den andra åtgärden avsåg instruktioner till bensinstationen att skriftlig anmälan ska 
göras när registringsnummer byts på bensinkort. 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2017 har följts upp och återrapporterats vid 
fyra tillfällen: april, augusti och november 2017 samt mars 2018. Nämnden har därmed fått 
uppföljningar enligt den beslutade intern kontrollplanen (2017). Den sista uppföljningen redogör 
för att ett av de sju kontrollmomenten visade på en mindre avvikelse. Avvikelsen avsåg 
kontrollmomentet "sammanställning över rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal". En av 
åtgärderna för att komma tillrätta med avvikelserna anges vara att enhetscheferna har ålagts 
ett besparingskrav på övertidskostnaden per enhet. Ett minskat övertidsarbete ska leda till 
minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro. Kontrollmomentens resultat, om de visar på 
avvikelser eller inte, har ändrats mellan uppföljningarna till nämnden. Vid återrapporteringen 
av intern kontroll kvartal 2, den 24 augusti 2017, rapporterades att kontrollmomentet 
rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal visade på en mindre avvikelse. Samma 
kontrollomgång rapporterades utan avvikelse vid återrapporteringen av intern kontroll kvartal 
3 den 27 november 2017. Vid återrapporteringen av intern kontroll kvartal 4, den 6 mars 2018, 
rapporterades kontrollomgången som genomfördes under kvartal 2 återigen med en mindre 
avvikelse. 
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Under 2018 har vård- och omsorgsnämnden fått en återrapportering av genomförda 
kontrollmoment avseende internkontrollplanen 2018. Aterrapporteringen skedde vid 
sammanträdet i april 2018 och avsåg genomförda kontrollmoment under årets första kvartal. 

Nämndernas återrapportering till kommunstyrelsen ska enligt tillämpningsanvisningen ske 
minst en gång per år under februari månad. Aterrapporteringen ska lämnas till 
ekonomienheten som sammanställer nämndernas återrapportering till kommunstyrelsen. 
Enligt uppgift har kommunstyrelsen enbart tagit del av myndighetsnämnden för miljö, bygg och 
säkerhets uppföljning för 2017 och inte övriga nämnders uppföljning för 2017. 

2.5. Stickprovsresultat 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov omfattande två kontrollmoment per nämnd och 
kommunstyrelse genomförts, med undantag för överförmyndaren. Vi har begärt in all 
dokumentation som ska ha upprättats vid kontrollmomentets genomförande. Inom ramen för 
stickprovet har vi mottagit dokumentation för 6 av 10 kontrollmoment. 

T b 111 K a e t k ommunstyre sen -ver sam h t 'd t k e somra e k t t ommun on ore 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttaaelser 
Rutin för registrering 4 gånger/år Dokumentation upprättad i form av Utan anmärkning 
av allmänna en checklista där det framgår vilka 
handlingar kontroller det är som görs och en 

kommentar. Ärenden och handlingar 
registreras i Ciceron 
ärendehanteringssystem . 

Skyndsamt 6 gånger/år Dokumentation upprättad i form av Utan anmärkning 
besvarande av checklista. Checklistan är en tabell 
inkomna skrivelser till med kolumnerna ärendemening, 
kommunen diarienummer, inkom datum och 

besvarad datum. Sedan fastställs i 
tabellen om skrivelsen har besvarats 
skyndsamt eller inte och en 
kommentar . 

T b 112 K a e t k ommunstYre sen -ver sam h t • d t t k 'k h e somra e e n1 oc service 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttaaelser 
Leverantörsfakturor 1 gång/år Dokumentation Det framgår inte hur kontrollen är 

upprättad genomförd eller det faktiska 
resultatet av kontrollen. Det anges 
enbart att kontrollen är genomförd 
och att rutinen fungerar enligt 
rutinbeskrivnino 

VA-anslutning 1 gång/år Dokumentation Det framgår inte hur kontrollen är 
upprättad genomförd eller det faktiska 

resultatet av kontrollen. Det anges 
enbart att kontrollen är genomförd 
och att rutinen fungerar enligt 
rutinbeskrivninq 

Tabell 3. M ndi hetsnämnd för mil'ö, b och säkerhet 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iaktta elser 
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Klagomålsärenden 
handläggs effektivt och 
skyndsamt 

Dokumentation av 
bygglovshandläggning-
kontrollen görs på 
beviljade 
Attefallsärenden 

2 gånger/år 

2 gånger/år 

Dokumentation Det saknas ett faktiskt resultat av 
upprättad kontrollen. Det anges enbart att 

kontrollen är genomförd och att 
den är ok. 

Dokumentation En av de två kontrollerna som är 
upprättad genomförda visar på avvikelser. 

Det finns en kolumn för åtgärder i 
dokumentet, men för avvikelsen 
är inget åtgärdsförslag 
dokumenterat*. 

*Enligt samhällsbyggnadschefen är det inte ett krav att kontrollanten ska behöva komma med ett förslag 
på åtgärd. Det är en ledningsfråga att analysera resultatet och ta fram åtgärder för minimera risken att 
avvikelserna upprepas. 

Tabell 4. Utbildningsnämnden - verksamhetsomradet barn oc h k I s o a 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Kontroll skolplikt 4 gånger/år Ingen dokumentation Vi har mottagit en kommentar om 

upprättad. hur arbetet fungerar. "Kontroll 
görs i princip varje vecka när vår 
administratör kollar KIR registret. 
Det som dyker upp meddelas 
sedan till respektive 
skoladministratör som sedan 
kontrollerar var eleverna befinner 
sig". 

T b Il 5 Utb'ld . a e I nmgsnamn d k h t "d t b'ld . en - ver sam e somra e I nm g oc h b t ar e e 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Rutiner för placeringar 3 gånger/år Ingen dokumentation Vi har mottagit en kommentar om 
av vuxna och barn upprättad. att man arbetar med att ta fram ett 
inom individ och famili kontrollsystem för verksamheten. 

TbllGV'd h a e ar -oc d omsorgsnamn en 
Kontrollmoment Frekvens Dokumentation EY iakttagelser 
Granskning av 2 gånger/år Dokumentation Granskning av journaler ska 
journaler upprättad. göras i mars/sep men de journaler 

vi fått ta del av är gjorda i januari. 
Vi har bara fått ta del av två 
journaler, i kontrollplanen står det 
var 20:e. Avvikelser finns med 
men saknar hur man ska följa upp 
dessa. 

Granskning av 2 gånger/år Dokumentation är Det framgår inte av rapporten vad 
kommunövergripande upprättad. I undersökningen ska omfatta. 
basläkemedelsförråd rapporten anges Detta försvårar möjligheten att 

påpekanden och avgöra om det finns andra brister 
brister som behöver som inte upptäckts vid 
åt~ärdas. QranskninQen. 
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3. Bedömning 

Ansvarsfördelningen är tydlig avseende arbetet med intern kontroll, till stor del på grund av att 
reglementet är tydligt på denna punkt och för att det är nämnderna och kommunstyrelsen som 
fattar beslut om internkontrollplanerna. Dessutom framgår det tydligt i internkontrollplanerna 
vem som ska utföra kontrollmomentet och till vem det ska rapporteras till . Vård- och 
omsorgsnämndens intern kontrollplan skiljer sig från övrigas planer då nämnden inte använder 
sig av korrekt mall. Detta borde kommunstyrelsen ha uppmärksammat när nämnderna lämnat 
in sina internkontrollplaner. 

Kommunstyrelsen och nämnderna genomför inte heltäckande riskanalyser för sina 
verksamheter. I detta avseende kan kvaliten i kommunens arbete med intern kontroll 
förbättras. Förbättringen kan ske genom att nämnderna och kommunstyrelsen genomför och 
dokumenterar risk- och väsentlighetsanalyser utifrån en vedertagen modell. Risk- och 
väsentlighetsanalysen bör utgöra ett grundläggande moment i internkontrollarbetet. Eftersom 
riskanalyserna inte är heltäckande framgår det inte om kontrollmomenten i 
internkontrollplanerna bedöms vara de mest riskfyllda eller mest väsentliga momenten inom 
ramen för kommunstyrelsens/nämndernas ansvarsområden. Detta bedömer vi vara en brist i 
kommunens internkontrollarbete. I vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan saknas till 
och med en bedömning av risken och väsentligheten för de kontrollmoment som de har valt 
vilket försvårar möjligheten att avgöra om det är de mest riskfyllda kontrollmomenten som ingår 
i planen. De förtroendevaldas delaktighet i intern kontrollarbetet framställs som marginellt vilket 
är en brist. Internkontroll är deras verktyg att följa upp riskera i verksamheten som de ansvarar 
för och de bör därmed involveras i analysen i större grad än vad de gör idag. 

Att det finns dokumentation på genomförda kontroller bedömer vi som positivt. En förbättring i 
detta avseende vore om det fanns någon mall eller riktlinje för vad som bör vara med i 
dokumentationen efter genomförda kontroller. Rekommendationen grundas på att 
nämndernas dokumentation skiljer sig åt och i vissa fall saknas det även dokumentation 
eftersom det bedöms inrymmas i det dagliga arbetet. Vad gäller valet av kontroller vore det 
även lämpligt att anta en gemensam linje kring vad som räknas som en redan befintlig kontroll 
och vad som räknas till en ny kontroll . Om det framkommer av risk- och väsentlighetsanalysen 
att det finns risker inom ett område, men att det redan i det dagliga arbetet genomförs kontroller 
då bör det framgå av risk- och väsentlighetsanalysen. 

Det övergripande internkontrollarbetet har inte utvecklats på senare år. Det har inte skett 
någon revidering av tillämpningsanvisningen sedan dess antagande. Det har också framgått 
att kommunstyrelsen och nämnderna inte följer anvisningarna fullt ut. Kommunstyrelsen följer 
inte heller upp om nämnderna inte inkommer med sina interkontrollplaner eller sina 
uppföljningar, vilket de ska göra i enlighet med tillämpningsanvisningen. Flera av dessa brister 
ansvarar kommunstyrelsen för att upptäcka och åtgärda. Att kommunstyrelsen inte har haft 
tillräckligt uppsyn över nämndernas internkontrollarbete är också en brist i sig. Det finns dock 
goda förutsättningar för att utveckla arbetet genom att bl.a . införa strukturerade och 
dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser. På så sätt kan kommunen höja kvaliten i 
riskanalyserna och internkontrollarbetet och fokusera på de största riskområdena som 
identifieras. 

Enbart vård- och omsorgsnämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering av den 
interna kontrollen. Kommunstyrelsens och övriga nämnders uppföljning och återrapportering 
som sker en gång per år är inte tillräcklig. Detta arbetssätt bidrar inte till ett effektivt 
intern kontrollarbete. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att: 

.,. genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande av en 
s.k. bruttorisklista, och 

.,. stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd internkontrollplan samt att återrapportering av genomförda 
kontroller sker. 

Båstad den 10 december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Negin Nazari 
EY 

11 



Building a bel ler 
working world 

Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

"' Jan Bernhardsson, chef för teknik och seNice 

"' Roger Larsson, chef för samhällsbyggnad 

... Henrik Andersson, bildningschef 

"' Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. chef för barn och skola 

"' Elisabet Edner, ekonomichef 

"' Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Medverkat vid intervjuerna: 

"' Ingvar Andreasson, förtroendevald revisor 

"' Gert-Håkan Ericsson, förtroendevald revisor 

Dokument: 
... Reglemente för intern kontroll 

1> Intern kontroll - tillämpningsanvisningar 

... lnternkontrollplaner 2017-2018 

1> Uppföljning av internkontrollplaner 2017 

... Dokumentation som har avsett stickproven 

Bilaga 2: COS02-modellen 

COSO-modellen är den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna 
styrningen och kontrollen. Enligt COSO är intern kontroll definierat som en process, utförd av 
en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om 
att målen uppfylls inom följande kategorier: 

1 effektivitet och produktivitet i verksamheten 
11>- tillförlitlig finansiell rapportering 
• efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

För att förbättra den interna styrningen och kontrollen har fem centrala komponenter 
identifierats. För dessa redogörs kortfattat nedan. Hur dessa komponenter förhåller sig till 
varandra och hur vad som regleras i intern kontrollreglementet framgår av figuren. 

Kontrollmiljön 
Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter inom intern kontroll och erbjuder 
ordning och struktur. Faktorer som innefattas av kontrollmiljön är integritet, etiska värden, 
kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess 

2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som ledningen ger. Verksamhetens 
målformulering är en del av kontrollmiljön och har betydelse för identifieringen av risker. 

Kontrollmiljö 

Information och kommunikation -------------------------- ------------------- , 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r Reglemente intern kontroll : 
'------------------------ ---------------------

Riskvärdering 
Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste 
värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika nivåer 
som är internt konsistenta. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker 
för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Eftersom 
ekonomiska, branschmässiga, regleringsspecifika och verksamhetsmässiga villkor kommer att 
förändras, behövs mekanismer för att identifiera och hantera de särskilda risker som är 
förknippade med förändringar. Riskvärderingen bör alltid dokumenteras i syfte att förtydliga 
systematiken i internkontrollarbetet. 

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv 
genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för 
att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela organisationen, på 
alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika slag såsom 
godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av verksamhetens 
resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och uppgifter. 

Information och kommunikation 
Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en 
sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. lnformationssystem genererar 
rapporter som innehåller verksamhetsmässig och finansiell information och uppgifter om 
regelefterlevnaden som gör det möjligt att driva och styra verksamheten. 

Uppföljning och utvärdering 
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas - en process 
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden . Det åstadkoms genom löpande 
övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av 
dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång . 

Det finns synergieffekter och kopplingar mellan de nämnda komponenterna, som formar ett 
sammanhållet system som reagerar dynamiskt på ändrade förutsättningar. Det interna styr
och kontrollsystemet är sammanhållet med organisationens verksamhet och finns till av 
grundläggande verksamhetsmässiga skäl. Intern styrning och kontroll blir effektivast om 
kontrollerna är inbyggda i organisationens infrastruktur och ingår som en väsentlig del av 
organisationen. 
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Granskning av kommunens fordonshantering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämndens i syfte att bedöma om hanteringen 
av fordon är ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenligt. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det 
saknas tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter 
samt att det inte genomförs någon övergripande och systematiskt uppföljning över for
donsnyttjandet i kommunen. Vi konstaterar vidare att det helt saknas kommunövergri
pande styrdokument som tydliggör ansvar, organisation och strukturer för fordonshan
tering i kommunen. Det genomförs inga kontroller för att säkerställa en effektiv och 
korrekt hantering av kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Tydliga 
rutinbeskrivningar kan klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska ställas mot 
specifikt fordons genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella avvi
kelser i nyttjandet. 

Revisorerna konstaterar att det finns ett bristande engagemang från kommunstyrelsen 
då det inte tagits fram tydliga riktlinjer, trots tidigare tveksamheter kring avyttring av 
fordon. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

> Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshante
ring i kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler. 

> Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs. 

i- Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas. 
i- Säkerställa att den nyanställde fordonsansvarige får tillräcklig organisatorisk ställ

ning och mandat för att kunna genomföra ett ändamålsenligt arbete. 

Båstads kommun 

Kommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bastads.kommun@b 
astad.se 
www.bastad.se 
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Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

~ Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inklude
rat körjournaler, kontrollrutiner och uppföljning. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

~:;:;i Bås?Z:--L~/:.-=-----~ 
Sten Wahlgren Ingvar Andreasson 
Revisionens ordförande Revisionens vice ordförande 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämndens i syfte att bedöma om hanteringen av 
fordon är ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenlig. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det saknas 
tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter samt att det inte 
genomförs någon övergripande och systematiskt uppföljning över fordonsnyttjandet i 
kommunen. Vi konstaterar vidare att det helt saknas kommunövergripande styrdokument 
som tydliggör ansvar, organisation och strukturer för fordonshantering i kommunen. 

Det genomförs inga kontroller för att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av 
kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Tydliga rutinbeskrivningar kan 
klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska ställas mot specifikt fordons 
genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella avvikelser i nyttjandet. Detta 
fordrar dock löpande registrering och uppföljning av enskilda fordon i för ändamålet upprättat 
register. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

.,. Det finns inga kommunövergripande styrdokument med fokus på fordonshanteringen 
i kommunen 

.,. En samordnad, centraliserad fordonshanteringsorganisation är under uppbyggnad 
med dedikerad funktion 

.,. Det saknas en avvecklingsplan för kommunens fordon 
• Det finns inget avtal finns med leverantör för avyttring av fordon 
• Aktuella leasingavtal och avtal för anskaffning av drivmedel finns 
.,. Det saknas kommunövergripande mallar med krav på att och hur körjournaler ska 

upprättas 
.,. Det genomförs ingen systematisk uppföljning av fordonshanteringen i kommunen 
,.. Det finns inga tydliggjorda rutiner för hur kontroll av fordonsnyttjande ska genomföras 

av verksamheterna 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

.,. Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshantering i 
kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler 

.,. Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs 

.,. Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas 

Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

,. Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inkluderat 
körjournaler, kontrollrutiner och uppföljning 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Båstads kommun har nyligen gått över till att endast leasa fordon. I nuläget har kommunen 
ingen central samordning av fordonen. Vid intervju framkommer det att kostnader för bilar 
inom verksamhetsområdet vård och omsorg har ökat efter att kommunen gick över till 
leasingbilar. Vidare framförs det vid intervju att det finns behov av att följa upp hur fordonen 
nyttjas inom kommunen och särskilt inom hemtjänstverksamheten. Utöver att det finns 
många fordon inom hemtjänstverksamheten nyttjas även en relativt stor andel fordon inom 
verksamhetsområdet för teknik och service. Fel nyttjande och hantering av kommunens bilar 
riskerar att medföra höga och onödiga kostnader för kommunen. 

Rättsfall visar även att Skatteverket kan beskatta den anställde utifrån dennes 
dispositionsrätt av fordon, dvs. rätt att nyttja fordonet. Det krävs att Skatteverket kan visa att 
det funnits dispositionsrätt till bilen. Om myndigheten bevisar detta, är det upp till brukaren 
att bevisa att ingen (eller ringa) privat användning av bilen har skett, för att på så sätt undgå 
beskattning. Även om Skatteverket i sådana frågor brukar göra en samlad bedömning av de 
olika omständigheterna i varje enskilt fall, kan en förd körjournal vara ett sätt att bevisa att en 
bil inte använts privat 

Granskningen avser kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och vård- och 
omsorgsnämndens hantering och nyttjande av fordon är ändamålsenlig. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

,. Finns det inom kommunen en beslutad fordons policy eller andra riktlinjer för 
användningen av fordon? 

,. Finns det körjournaler upprättade för kommunens fordon? 

,. Hur anskaffas drivmedel till kommunens fordon? 

• Hur säkerställs att drivmedel inte används till andra fordon än kommunens 
fordon? 

• Finns upphandling av bilar och drivmedel? 

• Hur avvecklas kommunens fordon? 

i>- Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att kommunens personbilar samt 
drivmedelsanskaffningsresurser används i enlighet med beslutade riktlinjer? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med projektgruppsdeltagare och 
ansvariga i kommunen (se bilaga 1). 
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1.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av följande. 

1.4.1. Kommunal/agen 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Styrelsen ska dessutom ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
företagsform1

. Av 6 kap. 2 § KL framgår att styrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av fullmäktige samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Således stadgas att nämnderna har till uppgift 
att genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också tillse att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 

1.4.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen det samordnande ansvaret för att tillse 
att kommunövergripande reglementen, policys och regler efterlevs inom respektive 
verksamhetsområde. Senast i februari varje år ska nämnder och styrelser anta en plan för 
den interna kontrollen som tydliggör vad som fokuseras under året. 

Den enskilda nämnden eller styrelsen ansvarar vidare för att: 

~ Att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

.,. Att det upprättas tillämpningsföreskrifter, anvisningar och policys som kan behövas 
för den specifika verksamheten 

~ Att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och återrapporteringssystem. 

Av reglementet framgår att verksamhetsområdeschefer ansvarar för att specifika 
tillämpningsregler utformas så att en god intern kontroll kan upprättas inom berörd 
verksamhet. Vidare ansvarar verksamhetsansvariga chefer för att följa antagna 
reglementen, regler och policys och att informera anställd om dessa. Brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

1 I enlighet med KL 3 kap§§ 17-18 
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2. Iakttagelser 

2.1. Bakgrund och organisation 

2.1. 1. Bakgrund 

I september 2015 gav kommunens dåvarande ledningsgrupp i uppdrag åt en tillsatt 
projektgrupp2 att genomföra en översyn av kommunens fordonshantering. Bakgrunden till 
uppdraget angavs vara: 

• Den höga skadefrekvensen i vård och omsorgs fordonspark 
• Avsaknaden av en sammanhållande funktion för hantering av fordonsärenden 
• Försäkringsbolagets konstaterande att Båstad kommun har höga självriskkostnader 
• Kommunens fordon har jämförelsevis lågt restvärde vid inbyte/försäljning 

Utifrån uppdraget genomförde projektgruppen en nulägesanalys och en omvärldsbevakning 
och förslag gavs på en förbättrad fordonshantering. Bland annat föreslogs att: 

• Kommunen inrättar en fordonsansvarig för hela kommunens fordonspark 
• Teknik och service samt räddningstjänsten fortsätter att sköta regelbunden 

grundskötsel av sina fordon 
• Regelbunden grundskötsel utförs på centralförrådets anläggning i Båstad 
• Den fordonsansvarige sköter och ansvarar för all administration och ekonomi för 

fordonsparken, vilket underlättar för verksamhetsområdena 
• Varje verksamhetsområde utser en kontaktperson, som den fordonsansvarige kan 

vända sig till i fordonsfrågor 
• Den samordnade fordonshanteringen finansieras med en schablonmässig fast avgift 

enligt "Laholms-modellen" 

Av genomförda intervjuer har framkommit att förslagen som lades fram av projektgruppen 
aldrig realiserades. Som följd av en omorganisation under 2016 prioriterades annat och 
frågan lades åt sidan. 

Under 2018 har frågan åter aktualiserats och en projektgrupp arbetar nu för att skapa en 
samordnad fordonsskötsel i kommunen. I ett första steg anställs en fordonshanterare 
(november), vilken bland annat har till uppgift att ha översikt över ekonomin, leasingavtal, 
försäkringar och andra frågor kopplat till kommunens fordonspark. Förebild i arbetet är 
Laholms kommun. 

Den fordonsansvarige kommer att löpande hantera inköp och leasing av fordon, vilket 
kommer ske genom dialog med berörda verksamheter. Syftet är att säkerställa att rätt fordon 
köps in och att kostnadsbilden blir känd i tid. Fordonsadministrationen centraliseras på så vis 
och leder till minskad administration ute i verksamheterna. Fordonsansvarig kommer att vara 
organisatoriskt placerad i en nybildad enhet under området för teknik och service, där även 
räddningstjänsten idag finns placerad. 

2 Projektgruppen bestod av fyra tjänstepersoner från olika verksamhetsområden: samhällsskydd (2), 
bildning och arbete (1) samt ekonomiavdelningen (1) 
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Aktualiseringen av fordonshanteringen innebär att de tidigare nämnda förslagen på åtgärder 
från 2015 nu ska realiseras. Av intervjuerna har framkommit att förslagen mottagits väl och 
att arbetet nu inriktas mot att skapa en sammanhållen fordonsorganisation, samt att göra en 
närmare ekonomisk sammanställning för hur uppdraget ska hanteras framåt. 

2.1.2. Projekt fossi/bränslefritt Skåne 2020 

Det finns inga av kommunen beslutade styrdokument med direkt fokus på rutiner och 
hantering av fordon. 

Inom ramen för projekt fossilbränslefritt Skåne 2020, som leds av länsstyrelsen Skåne och 
kommunförbundet Skåne, tydliggörs dock målsättningar som även har påverkan på 
kommunens hantering av fordon. Inom ramen för projektet återfinns tre gemensamma mål 
där ett av målen har koppling till kommunens drivmedelsanskaffning: 

• 100 % fossilbränslefri el 
• Minst 90 % fossilbränslefri uppvärmning 
• Minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel 

Inom ramen för projektet har Båstads kommun antagit en handlingsplan för fossil bränslefri 
fordonsflotta (mars 2018). Av handlingsplanen framgår att första prioritet är att färdigställa en 
kartläggning av alla kommunens fordon och säkerställa att uppgifterna stämmer (avseende 
exempelvis försäkringar). Kartläggningen innefattar också att samla in kompletta uppgifter 
avseende vilka drivmedel bilarna använder. 

I handlingsplanen klargörs vidare att man behöver komma fram till hur Båstads kommun ska: 

• Införa tydligare roller och ansvarsfördelning 
• Förbättra uppföljningen av fordonsanvändningen 
• Ställa bättre krav vid upphandling 
• Effektivisera användningen av fordon 
• Se över tankningsrutinerna 

I korthet framläggs en handlingsplan som kan summeras enligt följande: 

1. Kartläggning och skapande av registerförteckning över fordon 
2. Skapande av rutiner och ansvar för att hålla registret aktuellt 
3. Skapande av årlig uppföljning genom utvalda nyckeltal 

2.1.3. Resepo/icy 

Kommunen har även en beslutad resepolicy (KS 2015-04-15) som, i likhet med ovannämnda 
handlingsplan, framlägger målsättningar vilka relaterar till kommunens fordonsflotta. Policyn 
är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning, 
med tre tydliggjorda mål: 

i>- Båstads kommun är en av Sveriges 1 O bästa miljökommuner 
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~ Till år 2020 ska transporter inom Båstads kommuns verksamhet vara fri från fossila 
bränslen3 

~ Ar 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30 % lägre än år 1990 

Som riktlinjer anges bland annat att en minimal påverkan på miljön ska eftersträvas vid 
samtliga resor och transporter i Båstads verksamheter. Samtliga persontransporter ska 
genomföras på ett effektivt sätt avseende tid, kostnad och arbetsmiljö. Vidare tydliggörs vilka 
förhållningssätt som ska gälla för olika typer av resor i kommunen: 

Resor inom kommunen 

Prioritet 1: Gå, cykla eller använd elcykel om möjligt 

Prioritet 2: Kollektivtrafik 

Prioritet 3: Kommunens bilpool. Samåkning eftersträvas 

Prioritet 4: Egen bil. Samåkning eftersträvas 

Resor utanför kommunen upp till 50 mil 

Normalresan sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool utifrån vad som är 
praktiskt och lämpligt beroende på resmål. 

Resor längre än 50 mil 
Normalresan sker med buss, tåg eller flyg. 

2.1.4. Fordonsorganisation och ansvar 

Som framgår av bakgrundsbeskrivning ovan har det inte funnits ett samordnat fordonsansvar 
i kommunen. En projektgrupp har tillsats i syfte att bygga upp detta och en fordonsansvarig 
har nyligen anställts (november 2018). Den nya ansvarsstrukturen beräknas preliminärt 
starta upp under våren 2019. Av intervjuer har framkommit att nuvarande organisation 
innebär att fordonsansvaret ligger hos respektive verksamhet, utan någon central 
samordning. Detta har fått till följd att fordonsansvaret inom organisationens olika delar idag 
ser ut på olika sätt. 

Inom vård och omsorgsförvaltningen finns inte ett för förvaltningen centraliserat 
fordonsansvar. Ansvaret är istället delegerat till respektive verksamhet, där bilansvariga 
utses med det övergripande ansvaret för verksamhetens fordon. Inom räddningstjänsten är 
ansvaret centraliserat och det finns en utsedd fordonsansvarig med ansvar för 
verksamhetens samtliga fordon. Av nulägeskartläggning som genomfördes 2016 framkom att 
ansvaret för skötsel och underhåll inte alltid varit dedikerat till specifik tjänsteman eller 
funktion. Som exempel skötte barn- och skola sina egna bussar, men teknik och service 
dess bilar. Området för teknik och service skötte sina egna fordon. En funktion ansvarade för 
distriktssköterskornas och rehabverksamhetens fordon. Men för de flesta övriga fordon 
konstaterades att skötseln ej hanterades av viss dedikerad funktion utan av verksamhetens 
egen personal, som del av ordinarie arbetstid. 

För att påbörja möjliggörandet av kontroll och överblick över kommunens fordon har en 
inventering av fordonsflottan genomförts under 2018 (inom ramen för projekt fossilbränslefritt 

3 Kommunens Miljö- och energiprogram reviderades 2017, där detta mål också förekommer. Målet 
reviderades då till att vara uppnått 2022. Resepolicyn har dock inte uppdaterats i enlighet med detta 
beslut utan anger fortsatt den gamla målsättningen. 
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Skåne 2020 och i samverkan med projektgrupp för fordonshantering). Kartläggningen visar 
på att det finns cirka 130 fordon i kommunen, där området för vård- och 
omsorgsförvaltningen ansvarar för cirka 60 st. Majoriteten av kommunens fordon är 
leasingbilar (58 %). Utöver ägarförhållanden tydliggör även kartläggningen fordonens 
drivmedelsslag och åldersfördelning: 

Diagram 1. Åldersfördelning bilar/motorredskap, september 2018 
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Diagram 2. Fördelning drivmedelsslag 2018 

49% 

Den framtida centraliserade samordningen av fordonshanteringen bygger på den modell som 
tillämpas av Laholms kommun. Modellen innebär att en schablonmässig avgift tas ut (per 
fordon) som syftar till att täcka kostnaderna för fordonshanteringen. 
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En uträkning utifrån en fördjupad studie av fordonsskötseln inom vård- och 
omsorgsnämnden genomfördes. Syftet var att tydliggöra vilka resurser som krävdes samt 
kostnaden för löpande skötsel av vård och omsorgs drygt 60 bilar. Uträkningen visar att det 
beräknas krävas två heltidstjänster då det totala antalet skötseltimmar beräknas uppgå till 
3840 st (cirka 2000 timmar/år/heltid). Detta motsvarar en ungefärlig kostnad på 900 000 
kr/år. Skötseln av fordonen utförs då i centralförrådets befintliga lokaler i Båstad, där 
beräknad driftkostnad för lokal, förvaring av däck, utrustning, förbrukningsmaterial och IT
system beräknas uppgå till 250 000 kr/år. Detta motsvarar en totalkostnad på 1 150 000 
kr/år. 

Schablonkostnaden per fordon inom vård och omsorgs bilflotta räknas i sin tur ut genom 
totalkostnaden dividerat med antal fordon. Kostnaden beräknades därmed till 1600 
kr/fordon/månad. Utöver kostnaden för fordonskötsel tillkommer i sin tur leasingkostnad samt 
bränslekostnad. Det innebär att vård och omsorg för sina fordon totalt kommer att betala 
schablonavgift + leasingkostnad + bränslekostnad. 

Denna uträkning bygger på hanteringen av 60 fordon. Som jämförelse nämns även i 
underlaget att det i Laholms kommun totalt fanns fem ansvariga för hantering, med en total 
bilflotta bestående av 180 fordon. 

2.1.5. Bedömning 

Vi bedömer att det finns stora brister avseende regleringen av fordonshanteringen i 
kommunen. Det saknas styrande dokument för området, inbegripet såväl övergripande 
hantering som närmare rutiner för den konkreta hanteringen av fordon. Ansvarsfördelning för 
hantering och kontroll av fordonsflottan bedöms i dagsläget inte vara tydliggjort. 

Vi ser det som mycket positivt att ett projekt initierats som syftar till att i flera delar förbättra 
konstaterade brister. Att centralisera det övergripande fordonsansvaret genom tillsättning av 
en för ändamålet utvecklad tjänst ser vi som särskilt positivt. Vi ser det också som positivt att 
en tydlig kostnadsbild för att kunna hantera fordonsskötseln framlagts, inklusive en uträknad 
schablonavgift, vilket kan ligga till grund för organisationens utveckling. 

2.2. Körjournaler och anskaffning av drivmedel 

Av intervjuer har framkommit att körjournaler inte upprättas på ett systematiskt sätt inom 
kommunen, exempelvis utifrån en kommunövergripande mall. Det finns inte heller några 
framtagna kommunövergripande riktlinjer som klargör hur eller att det ska göras. 

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter upprättas körjournaler systematiskt med 
hjälp av för ändamålet egen framtagen mall. Journalerna förs manuellt och upprättas inom 
respektive verksamhet. 

2.2.1. Drivmedel och avveckling av fordon 

Anskaffning av drivmedel till kommunens fordon sker genom tankning på bensinstation eller 
på kommunens egna centralförråd (diesel). Det uppges i huvudsak vara räddningstjänstens 
fordon som tankar på centralförrådet. Vanligen uppges anskaffning av drivmedel till övriga 
bensinfordon ske på Circle K eller OKQ8, men det har även vid intervjuer påtalats att PS Olje 
på Boarp används eventuellt används. Kommunen följer SKL och Kommentus ramavtal 
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avseende anskaffning av drivmedel, där Circle K och OKQS är de avtalade leverantörerna. 
Inget utformat avtal med PS Olje i Boarp har erhållits. 

När drivmedel anskaffas från kommunens centralförråd ska fordonets objektnummer anges 
för att möjliggöra tankningen. På så sätt sker löpande registrering av de fordon som tankar. 
Kopplat till de flesta bilar finns även ett så kallat bensinkort vilket nyttjas för anskaffning av 
drivmedel. Men inom bland annat räddningstjänsten finns istället två tankkort som kan nyttjas 
för att tanka verksamhetens fordon. 

Det har av genomförda intervjuer framkommit att det inte finns någon avvecklingsplan för 
utfasning av äldre fordon. Avseende avyttring/försäljning har vidare framkommit att inget nytt 
avtal upprättats efter det att tidigare avtal löpt ut 2017. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tydliga brister avseende upprättande av körjournaler i kommunen. 
Även om det inom vård- och omsorgsförvaltningen uppges upprättas manuella körjournaler 
inom verksamheterna saknas det tydliggjorda riktlinjer för att körjournaler ska upprättas för 
kommunens fordon. Vi bedömer att detta kan påverka den anställde (vid en eventuell 
förfrågan från skatteverket) samtidigt som det försvårar för kommunen att säkerställa korrekt 
fordonsanvändning - dvs. att fordon inte nyttjas privat, eller att de nyttjas på ett effektivt sätt. 
Vidare bedömer vi det som problematiskt att avtalstroheten eventuellt brister avseende 
anskaffning av drivmedel. I vilken omfattning det tankas av andra avtalade leverantörer är 
dock inte klarlagt. 

Vi ser det som en brist att det saknas en tydliggjord avvecklingsplan för kommunens fordon 
samt att det saknas ett aktuellt avtal med leverantörer för försäljning av fordon. 

2.3. Kontroll och uppföljning 

t>- Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att kommunens personbilar samt 
drivmedelsanskaffningsresurser används i enlighet med beslutade riktlinjer? 

o Hur säkerställs att drivmedel inte används till andra fordon än kommunens 
fordon? 

För att säkerställa korrekt hantering av kommunens fordon behöver fordonets nyttjande 
kunna kontrolleras. Exempelvis kan kostnaden för anskaffning av drivmedel ställas mot hur 
fordonet nyttjats (miltal/körsträcka). I de flesta fall uppges att det finns ett bensinkort per bil, 
vilket förenklar kontroll av drivmedelsanskaffning kopplat till specifikt fordon. Detta är dock 
inte alltid fallet och det uppges exempelvis inom räddningstjänsten finnas två bensinkort för 
tankning av samtliga fordon. Området för bensinkort har även prioriterats inom 
kommunstyrelsens interna kontrollarbete för 2018 (se nedan). 

Kontroll av fordonens nyttjande uppges ske på olika sätt inom kommunens verksamheter. 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ställs inkomna fakturor avseende drivmedel mot 
fordonets upprättade körjournal, samt mot kvittot från köptillfället. Denna kontroll görs på 
verksamhetsnivå där också fordonsansvaret ligger. På detta sätt genomförs en övergripande 
kontroll av att fakturor är korrekta och avser ett fordon som nyttjats i tjänsten (eller att 
tankning av ett privat fordon inte skett med ett av verksamhetens bensinkort). Fordonets 
nyttjande ställs här mot kostnaden för anskaffning av drivmedel. 
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För övriga verksamheter där körjournaler inte upprättas kan denna kontroll inte ske på 
samma sätt. Vid intervju har framkommit att en närmare kontroll av fordonens nyttjande inte 
kan göras; vid frånvaro av upprättad körjournal ställs kvittot från köptillfället direkt mot 
inkommen faktura. Därmed kontrolleras att fakturan är korrekt snarare än att fordonet nyttjats 
på rätt sätUbränslet tankats i korrekt fordon. 

Det har vid intervjuer betonats att det är möjligt att ha viss överblick över fordon som tankas 
på kommunens centralförråd (diesel). Detta gäller som tidigare nämnts främst 
räddningstjänstens fordon. För att !<unna tanka på centralförrådet måste fordonets 
objektsnummer först anges och därmed genomförs även en systematisk registrering vid 
tankningstillfällena kopplat till fordonet. Därmed kan uppföljning av enskilda fordons 
drivmedelsanskaffning även göras i efterhand. 

Intern kontroll 

I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnder och styrelser senast i 
februari varje år besluta om en särskild plan för den interna kontrollen . Interna kontrollplaner 
tydliggör särskilda risker som berörd nämnd/verksamhet valt att prioritera för det. kommande 
året. I syfte att minimera eventuella konsekvenser om utpekad risk skulle inträffa ska ett antal 
kontrollmoment genomföras. 

För verksamhetsåret 2017 beslutade kommunstyrelsen om totalt 23. kontrollmoment (fördelat 
efter kommunledning, teknik och service, bildning och arbete samt samhällsbyggnad). Ett av 
de beslutade kontrollmomenten kan kopplas till kommunens fordonshantering och är 
kommunövergripande: 

Tabell 1. Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017: bensinkort 
Rutin/system Kontrollmoment Metod Kommentar vid uppföljning 

Hantering av Kontroll av rutin Bränsleförbrukning Kontrollen visar att det finns olika 
bensinkort för beställning av kontra antalet körda rutiner beroende på var man arbetar. 

nya bensinkort mil Bensinmacken byter regnummer på 
korten om någon ber om det. Tydliga 
regler bör arbetas fram till ett bra 
system som kan gälla alla. 

Som framgår av uppföljningen avseende 2017 års interna kontroll görs bedömningen att det 
saknas enhetliga rutiner för beställning av bensinkort i kommunen. Som åtgärd framläggs att 
det bör framarbetas tydligare regler för beställning av nya bensinkort, vilka ska gälla för alla 
verksamheter. 

För verksamhetsår 2018 har kommunstyrelsen beslutat om 20 kontrollmoment. Ett 
kontrollmoment rör fordonshanteringen och bygger vidare på kontrollmomentet från 2017: 
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Tabell 2. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2018: bensinkort 

Rutin/system Kontrollmoment Metod Motivering till val av 
kontrollmoment 

Hantering av Kontroll av rutin Bränsleförbrukning Det finns många bensinkort i 
bensinkort för beställning av kontra antalet körda kommunen. En rutin har tagits fram för 

nya bensinkort mil att koppla varje bensinkort till en 
specifik bil. 

Momentet är en fortsättning från den interna kontrollen 2017. En ny rutin har arbetats fram 
där varje bil ska kopplas samman med ett specifikt bensinkort. 

I vård- och omsorgsnämndens interna kontrollplan för 2018 prioriteras totalt åtta 
kontrollmoment. Inget av momenten är kopplat till verksamhetens fordonshantering : 

Tabell 3. Vård- och omsorgsnämndens interna kontrollplan 2018 

Rutin/system Kontrollmoment Metod 

Rutin för debitering av vård Kontroll mot utförd insats 20 % av alla fakturor 
och omsorgsavgifter 

Granskning av journaler Att journalföring följer 10 % av LSS journaler I Var 20:E Sol-
lagstadgade krav journal I Var 20:e Hsl-journal 

Granskning av Förvaring, temperatur, Genomgång av 
kommunövergripande inventering av basläkemedelsförråden, där 
basläkemedelsförråd läkemedelsförråd temperatur och inventering utifrån avtal 

kontrolleras 

Gransl<ning av Att betalda fakturor är Kontroll av tio leverantörsfakturor hos 
leverantörsfaktu ror korrekta respektive beslutsattestant inom 

verksam hets om rådet 

Systematiskt Redovisa sammanställning Enligt rutin 
arbetsmiljöarbete - SAM av årlig uppföljning 

Sammanställning över Redovisa sammanställning 
rekryteringsläge, vakanser, av uppföljning 
sjukskrivningstal 

Redovisning av avvikelser, Sammanställning av inkomna 
synpunkter, klagomål samt avvikelser, synpunkter, klagomål 
vidtagna åtgärder 

Upprättande av Redovisa sammanställning Sammanställning 
inventarieförteckning av årlig uppföljning 

Uppföljning 
Det genomförs ingen systematisk uppföljning av fordonshanteringen i kommunen. 

Inom ramen för projekt fossilbränslefritt 2020 har dock viss uppföljning genomförts. Som en 
del av projektet har fordonsflottan inventerats och en aktuell fordonsförteckning upprättats 
där särskilda fordonsaspekter sammanställts (se 2.1.3). Kartläggningen medför att målet om 
minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel 2020 kan följas upp, förutsatt att upprättad 
fordonsförteckning hålls uppdaterad. Uppföljning av drivmedelstyp bland kommunens fordon 
följs därmed upp. 
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Kommunens resepolicy har en utformad mall för årlig uppföljning där fokus huvudsakligen 
ligger på att följa upp två aspekter kopplat till kommunens nyttjande av bilar: inköpt drivmedel 
samt andel miljöfordon i fordonsflottan (gas/el). Denna uppföljning relaterar till tre tydliggjorda 
mål som återfinns i policyn, vilka även hänger samman med projekt fossilbränslefritt 2020. 
Uppföljningen fokuserar därmed på miljöaspekter och inte på hantering eller nyttjande av 
fordon i övrigt. 

Någon ytterligare uppföljning av fordonshanteringen genomförs inte. 

2.3.1. Bedömning 

Vi bedömer att det finns flera utvecklingsområden avseende kontroll och uppföljning av 
fordonshanteringen i kommunen. Vi konstaterar att det inte kan säkerställas att drivmedel 
används till andra fordon än kommunens, så länge området inte följs upp. Vidare kan det inte 
säkerställas att fordon inte används privat om körjournaler ej upprättas. Inom vård- och 
omsorgsförvaltningen, där körjournaler upprättas, finns det möjlighet till att genomföra 
kontroll. Likaså möjliggör upprättandet av körjournaler att det är möjligt att systematiskt 
kontrollera aktuell mätarställning mot redovisade körsträckor och mot eventuella kostnader 
för anskaffning av drivmedel. Eventuella avvikelser i fordonsnyttjandet kan därmed lättare 
upptäckas. 

Vi bedömer att nyttan av ett verksamhetssystem för fordonskontroll bör utvärderas, där 
samtliga fordons aktuella mätarställningar löpande anges efter genomförd tankning. Denna 
typ av verksamhetssystem kan bidra till att skapa en avsevärt förbättrad kontrollmiljö i 
kommunen. Utöver att ständigt ha ett aktuellt fordonsregister tydliggörs även vilka fordon 
som nyttjas i hög omfattning vilket underlättar för exempelvis strategiska omplaceringar av 
fordon i verksamheten. 

Vi ser det som positivt att vissa rutiner för fordonshantering prioriterats inom ramen för 
kommunstyrelsens interna kontroll. 
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenlig. Vi bygger vår bedömning på ett flertal iakttagelser, däribland att det saknas 
tydliggjorda krav för upprättande av körjournaler i kommunens verksamheter samt att det inte 
genomförs någon övergripande systematisk uppföljning över fordonsnyttjandet i kommunen. 

Vi konstaterar att det inte genomförs kontroller för att säkerställa effektiv och korrekt 
hantering av kommunens bilar, exempelvis om en bil används privat. Inom vård- och omsorg 
upprättas manuella körjournaler, vilket vi ser som positivt, men det saknas tydliggjorda 
övergripande rutiner för hur kontroll av fordonsnyttjande konkret ska genomföras i 
kommunen. Tydliga rutinbeskrivningar kan klargöra att exempelvis kostnad för drivmedel ska 
ställas mot specifikt fordons genomsnittsförbrukning för att därigenom synliggöra eventuella 
avvikelser i nyttjandet. Detta fordrar dock löpande registrering och uppföljning av enskilda 
fordon i för ändamålet upprättat register. I nuläget genomförs ingen uppföljning av 
fordonsnyttjande eller -hantering i kommunen. 

Vi bedömer att värdet av ett dedikerat system för fordonskontroll bör utredas. Ett sådant 
system möjliggör och förenklar löpande kontroller samtidigt som ett aktuellt och uppdaterat 
fordonsregister ständig finns att tillgå. Ett system där information om samtliga fordons finns 
tillgängligt, samt information om exempelvis mätarställning, skapar också en god grund för 
strategiska beslut om eventuella omplaceringar av fordon inom organisationen. I dagsläget 
upprättas ett register manuellt, vilket fordrar en stor arbetsinsats vid varje inventering . Vi 
bedömer det dock som positivt att ett manuellt register nu upprättats, vilket är en 
förutsättning för att kunna följa upp beslutade miljömål avseende drivmedel. 

Vi bedömer det vidare som problematiskt att det saknas en avvecklingsplan för kommunens 
fordon. I kommunens samlade fordonsflotta finns i nuläget över 40 % egenägda fordon. Det 
saknas ett aktuellt avtal med leverantör för avyttring av fordon sedan det förra avtalet löpt ut 
2017. 

Vi vill i sammanhanget påpeka att vi ser det som mycket positivt att en projektgrupp arbetar 
med införandet av en samordnad organisation för fordonshantering, vilken beräknas kunna 
starta upp under våren 2019. Dedikerad fordonsansvarig med kommunövergripande ansvar 
ser vi som något mycket bra och en förutsättning för att kunna skapa en mer effektiv 
fordonshantering i kommunen. 

Revisionsfrågor Svar 

IJo- Finns det inom kommunen en beslutad Nej. Det finns inga beslutade styrdokument med direkt fokus 
fordonspolicy eller andra riktlinjer för på kommunens fordonhantering. 
användningen av fordon? 

.. Finns det körjournaler upprättade för Delvis. Inom verksamhetsområdet för vård- och omsorg 

kommunens fordon? upprättas manuella körjournaler. För övriga verksamheter 
uppges det inte upprättas körjournaler. Vidare finns inga 
kommunövergripande riktlinjer som tydliggör att detta ska 
göras. 

.... Hur anskaffas drivmedel till kommunens Drivmedel anskaffas med hjälp av tillhörande bensinkort. De 

fordon? flesta bensinkort är i sin tur kopplade till ett specifikt fordon, . Hur säkerställs att drivmedel inte men dock inte alla. En del verksamheter nyttjar ett fåtal 

används till andra fordon än bensinkort för att tanka samtliga fordon i verksamheten. 
Inom intern kontroll har rutiner för bensinkort prioriterats 
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kommunens fordon? 

• Finns upphandling av bilar och 
drivmedel? 

• Hur avvecklas kommunens 
fordon? 

~ Genomförs tillräckliga kontroller för att 
säkerställa att kommunens personbilar 
samt drivmedelsanskaffningsresurser 
används i enlighet med beslutade 
riktlinjer? 

de två senaste åren, i syfte att skapa enhetliga 
hanteringsrutiner och tillse att varje bensinkort är kopplat till 
en specifik bil. 

Aktuellt leasingavtal finns med Nordea; ramavtal avseende 
drivmedel med OKQ8 och Circle K finns. Det finns ingen 
avvecklingsplan för kommunens fordon och inget aktuellt 
avtal med leverantör för försäljning av fordon. 
Nej. Som följd av att körjournaler upprättas i begränsad 
omfattning kan det för många fordon inte kontrolleras hur 
fordonet faktiskt nyttjas. Kontroll av att fakturor på 
drivmedel stämmer genomförs då kvitto ställs mot faktura. 
Viss kontroll över fordon som tankas på kommunens 
centralförråd kan göras. 

Inom området för vård och omsorg upprättas manuella 
körjournaler inom verksamheterna vilket möjliggör att 
drivmedelsanskaffning kan ställas mot fordonets nyttjande. 

Ingen systematisk uppföljning genomförs av 
fordonshanteringen i kommunen. Vi har ej heller fått del av 
någon genomförd uppföljning i de fall körjournal finns att 
tillgå. Viss övergripande uppföljning har genomförts inom 
ramen för projektet att centralisera fordonshanteringen, 
samt inom ramen för Fossilbränslefritt Skåne 2020. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

1> Ta fram styrande dokument för att reglera och tydliggöra rutiner för fordonshantering i 
kommunen, inkluderat uppföljning, kontrollrutiner och krav på körjournaler 

1>- Säkerställa att området för fordonshantering följs upp systematiskt och att löpande 
kontroller genomförs 

i-- Tillse att en avvecklingsplan för kommunens fordon framarbetas 

Vi rekommenderar övriga nämnder att: 

1> Säkerställa efterlevnad av framarbetade krav avseende fordonshantering, inkluderat 
körjournaler, kontrollrutiner och uppföljning 

Båstad den 10 december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Linus Andersson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

;.- Pelle Pettersson - Räddningschef 

"' Asa Möller - Enhetschef hemvården 

;.. Carolina Holgersson lvarsson - Projektledare, strategi och utveckling 

1>- AnnaCarin Strebel - Ekonom 

;.. Lena Törnros - Ekonom 

Dokument: 
1>- Intern kontrollplan 2018 (kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden) 
> Uppföljning av intern kontroll 2017 (kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden) 
1>- Reglemente för intern kontroll samt tillämpningsanvisningar 
!? Aterrapportering intern kontroll, kvartal 1 2018 (vård- och omsorgsnämnden) 
i> Fordonsflottan handlingsplan 
;.. Projekt fossilbränslefritt Skåne 2020 
11- Resepolicy 
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Kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens kostnader för resor och representa
tion 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat kom
munstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunens attestregler följs och 
huruvida eventuell policys efterlevs inom respektive område. 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer be
slutad attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vi 
grundar vår bedömning på att det för totalt 13 av 30 kontrollerade fakturor förekom
mer någon form av brist i hanteringen, eller att det saknas kravställt underlag (syftes
beskrivning). Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat 
som också själv nyttjat varan (4 av 30 fakturor), trots att det i kommunens ekonomi
handbok står skrivet att varje faktura måste attesteras av två personer, och ej av den 
person som själv ska nyttja tjänsten eller varan. Tydliggjorda krav i framtagna styrdo
kument följs inte upp med systematik, exempelvis genom en för ändamålet framtagen 
årlig plan. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

,. Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpass
sat till dagens arbetssätt 

,. Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och re
presentation 

,. Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssy
stem kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

Båstads kommun 

Kommunlednings
kontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 
OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 
212000-0944 
bastads.kommun@b 
astad.se 
www.bastad.se 
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,. Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat fak
turahantering och underlagsredovisning 

,. Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte at
testeras av samma person som nyttjat varan/tjänsten 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 2019-02-27 
med särskilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

---!E~n~ 
Revisionens ordförande 

/ 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat 
kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunens attestregler följs och 
huruvida eventuella policys efterlevs inom respektive område. 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer beslutad 
attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vi grundar vår 
bedömning på att det för totalt tretton av 30 kontrollerade fakturor förekommer någon form av 
brist i hanteringen, eller att det saknas kravställt underlag (syftesbeskrivning) . 

Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat som också själv 
nyttjat varan (fyra av 30 fakturor), trots att det i kommunens ekonomihandbok står skrivet att 
varje faktura måste attesteras av två personer, och ej av den person som själv ska nyttja 
tjänsten eller varan. Vi konstaterar även att det i fyra fall saknas beslut om 
attesteringsbehörighet för de som beslutsattesterat fakturan samt att det saknas tydliggjorda 
syftesbeskrivningar kopplat till genomförd resa eller utbildning för totalt åtta av 30 fakturor. 

Tydliggjorda krav i framtagna styrdokument följs inte upp med systematik, exempelvis genom 
en för ändamålet framtagen årlig plan . Ett sådant arbete kan underlättas genom framtagande 
av ett tydligt kommunövergripande styrdokument som klart framlägger samtliga krav och 
riktlinjer som finns inom områdena för resor, representation , utbildning och liknande. Vi ser 
det som positivt att det finns en beslutad resepolicy som övergripande reglerar området för 
resor, men vi kan samtidigt konstatera att denna inte följs upp trots för ändamålet framtagen 
mall. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

• Det saknas specifikt framtaget styrdokument som tydliggör hantering och 
förhållningssätt för intern och extern representation i Båstad kommun 

.,. Framtagen resepolicy reglerar resor som ska företas av kommunens anställda men 
följs inte upp 

• I flera fall följs inte framtagna riktlinjer i ekonomihandboken, däribland gällande 
tydliggörande av syften med exempelvis resor 
Fakturor beslutsattesteras i flera fall av samma person som nyttjat varan eller tjänsten 

... Fakturor har beslutsattesterats av personer som ej förekommer i beslutad 
attestförteckn i ng 

• Fakturahanteringssystem används ej för automatiska kontroller kopplat till krav i 
ekonomihandbok 

... Det genomförs ingen systematisk uppföljning av området för representation eller 
resor 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpassat 
till dagens arbetssätt 

• Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och 
representation 
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;.. Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssystem 
kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

~ Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat 
fakturahantering och underlagsredovisning 

.,_ Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte 
attesteras av samma person som nytljat varan/tjänsten 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Representation är ett samlingsbegrepp för gästfrihet som en myndighet mottar från eller visar 
utomstående kontakter (extern representation). Den externa representationen ska ha ett 
direkt samband med verksamheten och syfta till att inleda eller utveckla förbindelser som är 
viktiga för verksamheten. Representation kan även vara motsvarande gästfrihet från 
kommunen gentemot den egna personalen i syfte att öka trivseln och främja en god atmosfär 
på arbetsplatsen (intern representation) . 

Vilka regler som finns upprättade för representation och sättet att följa dessa regler kan 
påverka allmänhetens förtroende för den kommunala verksamheten, även om de totala 
kostnaderna för representation skulle vara relativt sett begränsade. Detta inkluderar även 
resor, utbildning, konferenser och övernattningar. 

Som en fördjupning av granskningen av den interna kontrollen har revisorerna gjort 
bedömningen att en granskning behöver göras av kommunens rutiner kring attest av resor, 
intern och extern representation, konferenser och utbildningar. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunens attestregler följs och att 
göra en bedömning av huruvida eventuella policys efterlevs inom respektive område. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Efterlevs kommunens policydokument för resor, representation och dylikt? 

,. Har kostnaderna attesterats enligt attestreglementet? 

.,,. I vilken omfattning bedöms det finnas en internkontroll på nämndsnivå? 

1.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier, statistisk analys och stickprov. Granskningen är 
genomförd september - december 2018. 

1.4. Avgränsning 

Granskningen är kommunövergripande och berör samtliga nämnder. 

1.5. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 
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1.5.1 . . Attestreg/emente och förteckningar 

Kommunens har ett attest- och utanordningsreglemente beslutat 1978. Detta dokument 
uppges dock inte vara ett levande dokument. 1 

1.5.2. Reglemente för intern kontroll 

Enligt kommunens reglemente ska nämnder och styrelser tillse: 

~ att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

~ att det upprättas tillämpningsregler, anvisningar och policys som kan behövas för 
den specifika verksamheten, samt 

~ att man förfogar över ett ändamålsenligt uppföljnings- och rapporteringssystem. 

Reglementet fastställer att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för att 
kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas. Kommunstyrelsen har 
också ansvaret att tillse att det finns en tillräcklig intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

1 I praktiken beslutas inom respektive nämnd/styrelse om attestförteckningar där 
attestbehörighet kopplat till olika verksamheter framgår. Som följd av att beslutat reglemente 
är från 1978 relaterar det exempelvis inte till förändrade arbetssätt, däribland förändrade 
arbetssätt till följd av digitalisering och liknande. 
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2. Iakttagelser 

2.1. Organisation och styrning 

2.1.1. Organisation och attestering 

Båstads kommun är politiskt organiserad med tre nämnder samt kommunstyrelse. 
Nämnderna är utbildningsnämnd, myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet, samt vård
och omsorgsnämnd. Tjänstemannaorganisationen är i sin tur organiserad i en stor samlad 
förvaltning, fördelad över sex verksamhetsområden: kommunkontor, bildning och arbete, 
teknik och service, barn och skola, samhällsbyggnad samt vård och omsorg. För respektive 
verksamhetsområde finns utsedd verksamhetsområdeschef. 

Attesteringsansvaret är delegerat inom organisationen. Olika attester beskrivs i framtagen 
rutinbeskrivning för attestering: 

• Skapa beställning - kontering och beställning via Proceedo2 

• Godkänn beställning - benämning för beslutsattestant vid beställning i Proceedo 
• Leveranskvittens - mottagningsattest i Proceedo 
• MottagningsattesUGranskningsattest - är en kontroll av att uträkningarna, belopp 

med mera på fakturan stämmer samt att det som är levererat överensstämmer med 
fakturan 

• Beslutsattest - innebär att man kontrollerar fakturan mot underlag, beställning eller 
beslut samt att det är korrekt bokfört 

Respektive verksamhetschef utser beslutsattestanter, dess ersättare samt fakturamottagare, 
vilka därefter registreras i kommunens fakturahanteringssystem. En ansvarsförbindelse 
undertecknas genom vilken ansvarig chef godkänner beslutsattestanten. Attestanten blir 
härigenom tilldelad en ansvarskod och har ekonomiskt ansvar och attesträtt för de objekt, 
aktiviteter och projekt som de blivit tilldelade enligt förbindelsen. En attestantförteckning 
upprättas löpande som övergripande tydliggör ansvar, verksamhet, befattning samt 
ansvariga attestanter kopplat till respektive verksamhetsområde. 

I Båstads kommun används fakturahanteringssystemet Proceedo. När en ny attestant ska 
läggas upp i systemet sköts detta av ansvariga på kommunens ekonomiavdelning. För att 
läggas upp i systemet krävs att ovan nämnd ansvarsförbindelse fyllts i, där attestantens 
ansvar tydliggörs. Två separata mallar nyttjas - en för beslutsattestanter och en för 
mottagnings- och granskningsattestant. All personal delas i systemet in i grupper baserat på 
var de är anställda, varpå eventuell delegationsrätt kan fördelas inom grupphierarkin vid 
eventuell semester eller frånvaro. Vid frånvaro ansvarar alla för att själva tillsätta en ersättare 
i systemet. 

2.1.2. Styrande dokument 

Vi har inte fått del av ett specifikt övergripande styrdokument med direkt fokus på området för 
intern och extern representation. Olika regleringar framträder dock i andra styrdokument. 

2 Proceedo är kommunens digitala fakturhanteringssystem till vilket behöriga får tillträde för att hantera 
fakturor. 
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Rese policy 
I framtagen resepolicy, som avser att styra användandet av resor som företas av anställda 
och förtroendevalda, tydliggörs vad som ska beaktas vid genomförande av en tjänsteresa. 
Policyn är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och 
resursanvändning, med tre tydliggjorda mål: 

• Båstads kommun är en av Sveriges 1 O bästa miljökommuner 
• Till år 2020 ska transporter inom Båstads kommuns verksamhet vara fri från fossila 

bränslen3 

• Ar 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Skåne vara minst 30 % lägre än år 1990 
(regionalt miljömål för Skåne) 

Som riktlinjer anges bland annat att en minimal påverkan på miljön ska eftersträvas vid 
samtliga resor och transporter i Båstads verksamheter. Samtliga persontransporter ska 
genomföras på ett effektivt sätt avseende tid, kostnad och arbetsmiljö. Vidare tydliggörs vilka 
förhållningssätt som ska gälla för olika typer av resor i kommunen: 

Resor inom kommunen 

Prioritet 1: Gå, cykla eller använd elcykel om möjligt 

Prioritet 2: Kollektivtrafik 

Prioritet 3: Kommunens bilpool. Samåkning eftersträvas 

Prioritet 4: Egen bil. Samåkning eftersträvas 

Resor utanför kommunen upp till 50 mil 

Normalresan sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool utifrån vad som är 
praktiskt och lämpligt beroende på resmål. 

Resor längre än 50 mil 
Normalresan sker med buss, tåg eller flyg. 

Ekonomihandbok 
Vidare reglering av området för representation framkommer av kommunens 
ekonomihandbok. Dokumentet tydliggör att all representation noga ska övervägas utifrån 
vilken nytta den har för kommunen och invånarna som bor i den. All representation ska ske 
med måtta och kostnaderna hållas rimliga och inom försvarbara gränser. Vad som är att 
förstå som godtagbart ska beslutas av närmsta chef i samråd med kommunledningen. 

Av ekonomihandboken framgår även att skatteverkets regler gör gällande att avdrag för 
moms får beräknas på högst 300 kr (exklusive moms) per person och tillfälle. Detta gäller 
samtliga situationer där avdrag för moms medges för måltider och förtäring i samband med 
representation. För att i efterhand kunna visa att en sammankomst varit representation bör 
det finnas dokumentation för mötet, exempelvis program, dagordning, deltagarförteckning, 
inbjudan osv. Arbetsgivaren bekostar inte alkohol i samband med intern representation. 

3 Kommunens Miljö- och energiprogram reviderades 2017, där detta mål också förekommer. Målet 
reviderades då till att vara uppnått 2022. Resepolicyn har dock inte uppdaterats i enlighet med detta 
beslut utan anger fortsatt den gamla målsättningen. 
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Kravet för extern representation anges vara att sammankomsten ska kunna bidra med ett 
värde och ha ett tydligt samband med verksamheten. 

Fakturor som avser hotellövernattningar, restaurangbesök och representation ska följas av 
en syftesbeskrivning samt en deltagarlista. Av dialog med ekonomiavdelningen framgår att 
kommunens nuvarande fakturahanteringssystem Proceedo inte ställer ett specifikt krav på 
att syfte ska anges då mottagningsattestering genomförs. 

Avseende attestering står skrivet att varje faktura måste attesteras av två personer, varav 
attestmomentet inte får attesteras av den person som själv ska nyttja tjänsten eller varan 
som fakturan avser. Attestanter utses av respektive verksamhetsområdeschef, som i sin tur 
förmedlar denna information till ekonomienheten. Vidare framgår i ekonomihandboken att 
ekonomienheten administrerar rättigheten till beslutsattest samt rätt att skicka faktura till 
betalning, dessa ska vidare följa attestreglementet. 

2.2. Stickprov: kostnader och attesteringar 

Vi har i denna granskning utfört ett stickprov på de fakturor som tillhandahållits från 
kommunens ekonomiavdelning. Stickproven berör fakturor från 2016-01-01 till 2018-06-30 
och är sammanlagt 30 stycken, tio från kontot biljetter, lokala resor, tio från hotell Logi 
Sverige och tio från extern representation. Vi har i stickprovet följt upp hur fakturan konterats, 
om det finns syftesbeskrivning och om tillämpligt även deltagarlista. Vi har också granskat 
om fakturorna beslutattesterats i enlighet med för verksamheten aktuell attestförteckning 
samt om beslutsattestanten själv har nyttjat tjänsten/varan. 

Numrering Transaktionen Årtal Bokfört Syftesbeskrivning? l<orrekt Vår 
stickprov avser belopp attestering? kommentar 

1 2016 Ja, utbildning och Ja 
MSB logi för 
Myndigheten 46. 28,52 räddningsledare 

2 2018 Nej, Finns inte i 
SAS Diners Club syftesbeskrivning attestantfört 
NordicAB 32. 918 saknas -eckningen 

3 2016 Nej, Ja 
syftes beskrivning 

BRA Sverige AB 32. 035 saknas 

4 Visa v 206649 2016 Ja, studieresa till Ja 

Ryanair 30. 481,51 Toledo 

5 Huset vid 2016 Ja, Offical dinner Ja 
stranden AB 30. 027,2 Davis Cup 

6 2016 Nej, Nej Beslutsattesta 

SAS Diners Club syftesbeskrivning nten har själv 

Nordic AB 2.9722 saknas nyttjat varan 

7 PR Event i 2017 Ja, deltagande vid Ja Saknar 

Göteborg AB 20. 578,76 Swedlsh Open deltagarlista 

8 2017 Nej, Ja 
syftesbeskrivning 

Fridhemsplan 16. 232,14 saknas 

9 2017 Ja, DUA och Nej Beslutsattesta 
Finsamkonferens nten har själv 

Scandic Triangeln 14. 497,75 nyttjat varan 
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10 

Svenska kyrkan i 

Västra Bjäre 

11 
Orangeriet 

Restaurang 

12 

Jansson 

Datasystem AB 

13 
Jansson 
Datasystem AB 

14 

PR Event i 
Göteborg AB 

15 First Hotel Park 

Astoria 

16 

Pensionat Enehall 

17 
Combedouzou uti 

18 
Båstad Turism ek. 

för. 

19 Bergkvist 

Publishing AB 

20 
Taxi Helsingborg 

21 
TKV Shipping AB 

22 

TKV Shipping AB 

23 Varbergs 

Kurhotell Spa 

24 
Best Western 

Mornington 

25 
Gulbranna 

Gården 

26 Ystad Saltsjöbad 

AB 

27 
Region 

Kronoberg 

28 Dilomm AB på 

kanelen 

29 Cafeteria llNov 

ON 

30 

Fridhemsplan 

2017 

2017 

2016 

2016 

2017 

2016 

2016 

2016 

2018 

2016 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2016 

2016 

2017 

2016 

2017 

Ja, skolläger Ja 

11. 035,71 

Ja, Nej Beslutsatitesta 

avtackningsmiddag nten har själv 

10.671 nyttjat varan 

Ja, grupp~esa för Ja 

att ta del av 

10. 449,98 skolevenemang 

Ja, gruppresa för Ja 
att ta del av 

10. 224,99 skolevenemang 

Ja, seminarium, Ja 
funktionärslunch 

10. 113,2 och tennisgala 

Ja, konferens Ja 

10. 025,72 

Nej, Ja 

syftesbeskrivning 

8. 357,14 saknas 

Ja, studieresa Ja 
8. 082,97 

Ja, deltagande på Nej Beslutsattesta 

näringslivsevent nten har själv 

7.360 nyttjat varan 

Ja, inköp kokböcker Ja 

5.655 

Ja, sjukresor för Ja 
5.283 pedagog 

5.000 
Ja, klassresa Ja 

Ja, klassresa Finr.is inte i 

attestantfört 

4. 900 eckningen 

Ja, konferens Ja 
4. 695,01 

Nej, Finns inte i 

syftesbeskrivning attestantfört 

4. 526,79 saknas eckningen 

Ja, lägerresa Finns inte i 
attestantfört 

4. 473,21 eckningen 

Ja, Ja 

4. 276,04 rektorsutbildning 

Nej, Ja 
syftesbeskrivnlng 

4. 165,14 saknas 

Ja, 10-års jubileum Ja 

3. 368,21 på Ungdomens Hus 

Intern-

3.066 fakturering 

Nej, Ja 

syftesbeskrivnlng 

2. 991,07 saknas 
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Tabe/11. Sammanställning över stickprov 

Av stickprovet framgår att ett antal av de fakturor som konterats på hotell även innehöll 
kostnad för restaurangbesök på det hotellet samt hyra av konferenslokal. 

Av de 30 stickproven saknades en syftesbeskrivning för åtta fakturor (26 %). För flertal av de 
syftesbeskrivningar som kom oss till handa krävdes en hel del handpåläggning då 
ekonomiavdelningen i vissa fall fick höra av sig till respektive berörd verksamhet för att 
inhämta information om syftet. Vidare framgick att syftesbeskrivning inte behöver ingå vid 
registrering av transaktion i kommunens faktureringssystem. 

de 30 stickproven granskade vi även om beslutsattesteringen skett enligt 
attestantförteckning och antagen ekonomihandbok, samt så inte beslutsattestanten själv har 
nyttjat tjänsten/varan. Atta fakturor (26 %) var inte attesterande enligt attestantförteckningen. 
För stickprov 2 erhöll vi ingen attestantförteckning för verksamheten (4958). För stickprov 22, 
24 och 25 stämde inte beslutsattestantens namn för respektive verksamhet överens med 
den information vi har fått avseende vem som har beslutsattesterat den. För stickprov 6, 9, 
11 och 18 hade den som beslutsattesterat fakturan själv nyttjat tjänsten, vilket i detta fall 
avsåg flygresa, hotellövernattning, restaurangbesök samt deltagande vid event. 

2.2.1. Omfattning av resor och representation 

Statistiken baseras på dokumentation och siffror som erhållits av kommunledningens 
ekonomiavdelning. 

Båstad kommuns totala kostnader för resor och representation 
per verksamhet 

1000 000,00 

800 000,00 

600 000,00 

400 000,00 

200 000,00 

0,00 

201601-201606 201607-201612 

- Politisk ve rksamhet 
- Fritid & kultur 
- Vård & omsorg 

januari 2016 - juni 2018 
- - - --

201701-201706 201707-201712 201801-201806 

· Infrastruktur, skydd mm. 
Pedagogisk verksamhet 

- Särskilt riktade insatser 
- -

Diagram 1. Totala kostnader för resor och representation för respektive verksamhetsområde 

I diagrammet ovan visas kommunens verksamheters respektive totala kostnader för resor 
och representation under tidsperioden januari 2016 till juni 2018. Som diagrammet visar har 
den pedagogiska verksamheten betydligt högre utgifter än resterande verksamheter. En 
förklaring till att den pedagogiska verksamheten har högre kostnader kan bland annat 
hänföras till att de genomför studieresor med elever. Vid dessa tillfällen utkvitteras på 
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förhand en summa pengar som kan nyttjas, varpå man vid hemkomst ska uppvisa kvitton 
kopplat till de medel som nyttjats. Om detta inte kan göras får man stå för kostnaderna 
själva. 

I diagrammet nedan åskådliggörs kommunens sammanlagda kostnader för extern och intern 
representation, hotell i Sverige och utlandet samt kostnad för resor. Kostnaderna omfattar 
alla kommunens verksamheter och sträcker sig över tidsperioden januari 2016 till juni 2018. 
Som diagrammet visar lägger kommunen i stort betydligt mer pengar på resor än resterande 
aktiviteter. I kontot resor ingår fakturor för bland annat bussresor, flyg och taxiresor. 
Kostnaden för resor har gått upp betydligt under tidsperioden, med en ökning på drygt 64 % 
från första halvåret 2016 till första halvåret 2018. Kostnader för resterande verksamheter är 
relativt l<onstanta. Den enda utgiften som gått ned under tidsperioden är hotellövernattningar 
inom Sverige. 

700 000,00 

600000,00 

500 000,00 

1 400 000,00 

I 300 000,00 

I 200 000,00 

100000,00 

0,00 

Båstad kommuns totala kostnader per konto 
januari 2016 - juni 2018 

201601- 201606 201607 - 201612 201701- 201706 201707 - 201712 201801- 201806 
- Extern representation ~·Hotell Sverige - Hotell utland 

Resor - Intern representation 

- -
Diagram 2. Kommunens totala kostnader per konto 

Nedan visas ett diagram över kommunens sammanlagda kostnader under tidsperioden 
januari 2016 till juni 2018 för resor, intern och extern representation samt 
hotellövernattningar. 

Båstad kommuns totala kostnader för alla verksamheter 
januari 2016 - juni 2018 

I 

I 3 ooo 000,00 

' 2 500 000,00 

2 000 000,00 

1500 000,00 

1000 000,00 

500 000,00 

0,00 

Resor Intern Extern Hotell 
representation representation 
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Diagram 3. Kommunens totala kostnader för alla verksamheter 

Kontot resor innefattar biljetter både inom Sverige men också utomlands. I kontot ingår bland 
annat taxiresor och flygresor, men också ett antal hotellbesök, museibesök och operabesök. 
Vidare finns ett stort antal personliga utlägg under konteringen, som i efterhand har ersatts. 

I kontot intern representation, kallat personalrepresentation i det material vi har mottagit, 
ingår bland annat den interna cafeterian, andra typer av cafebesök, golfbesök, catering samt 
olika hotellövernattningar. Vidare finns där en hel del transaktioner som endast är benämnda 
"Intern representation" vilket gör transaktionen svårtolkad. Det förekommer även en stor 
andel transaktioner som endast benämns "Swedbank ... ", för vilka det därför inte framgår 
vad transaktionen har avsett. Dessa transaktioner rör sig om utlägg gjorda med något av 
kommunens kreditkort, vilka efter samtal med ekonomiavdelningen är ca sex till antalet och 
innehas av bland annat kommunalråd, kommunchef, resebeställare och för tennisutbildning. 
Redovisningen uppges regleras med en bokföringsorder i efterhand. 

För kontot hotell ingår både hotell inom Sverige och utomlands. Majoriteten av 
transaktionerna som konterats på kontona för hotell i Sverige och utlandet är diverse 
hotellövernattningar, men precis som i kontot intern representation finns olika 
banköverföringar. Det finns också många personliga utlägg, som ersatts i efterhand. 

För kontot extern representation är en stod del av transaktionerna kostnader för kaffe (fika). 
Det framgår vid samtal med ekonomiassistent på kommunledningskontoret att dessa 
transaktioner rör debitering av verksamheternas nedlagda kostnader för kaffe i cafeterian per 
månad avseende extern representation. Enligt informationen framgår att vissa chefer inom 
kommunledningen eller förvaltningarna har kort för att bjuda besökare på kaffe och fika i 
cafeterian. Se nedan transaktioner för samtliga verksamheter över tidsperioden januari 2016 
till juni 2018. 
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80000 

60000 

40000 

20 000 

0 

l<ostnad för kaffe (filea) i cafeterian för samtliga verksamheter 
vid extern representation januari 2016 - juni 2018 

-;-;-;: • ;~ . ;-~ -;; ;o . ;-;-;-;--;-~ •• • • . • •• • . . • • • •• • • • • 

201601- 201606 201607 - 201612 201701- 201706 201707 - 201712 201801 - 201806 

Diagram 4. Kostnader för fika vid extern representation för alla verksamheter 

Som den punktade trendlinjen i diagrammet ovan visar lägger kommunens chefer med 
utställt kort i cafeterian i snitt ca 40 000 kr i halvåret på kaffe och annan fika i den interna 
cafeterian. Vidare är trenden som visas i diagrammet uppåtgående, om än lite. Andra 
halvåret 2017 sticker ut betydligt, medan första delen av 2018 är avsevärt lägre. 
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2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att beslutsattesteringen har brister då attestering inte efterlever beslutad 
attestförteckning och ekonomihandbok. Vi baserar vår bedömning på att vi har observerat 
felaktigheter gällande attestering i åtta av 30 stickprov. Vi ser det som en brist att 
fakturahanteringssystemet inte är tydligt kopplat till de regler och krav för fakturahantering 
som beslutats. Det saknas automatiska kontroller i systemet vilket ökar behovet av manuella 
kontroller och uppföljningar. Detta gäller exempelvis syftesbeskrivningar, där vi kan 
konstatera att detta saknas för totalt åtta av 30 kontrollerade fakturor trots att krav ställs i 
kommunens ekonomihandbok. Totalt finns brister i hanteringen för tretton av 30 
kontrollerade fakturor. 

2.3. Intern kontroll och uppföljning 

2.3.1. Intern kontroll 

I kommunens reglemente för intern kontroll framgår att nämnder och styrelser har det 
yttersta ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler och policys följs inom 
respektive verksamhetsområde. Senast i februari varje år ska respektive nämnd och styrelse 
anta en plan för den interna kontrollen. 

Av tillämpningsanvisningarna framgår vidare att kommunstyrelsen senast i december 
beslutar om eventuella kommungemensamma kontrollområden, vilka ska gälla för hela 
kommunen det kommande året. Nämnder och styrelser utformar i sin tur ytterligare 
kontrollmoment som ska utföras, kopplat till prioriterade rutiner och system som identifierats i 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

Vi har kontrollerat vad som prioriterats inom ramen för kommunens interna kontrollarbete 
kopplat till resor och representation under 2017 och 2018. Detta inkluderar intern 
kontrollplaner för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och vård
och omsorgsnämnden. 

Kommunstyrelsen 
I kommunstyrelsens återrapportering av den interna kontrollen för 2017 återfinns ett 
kontrollmoment direkt kopplat till hanteringen av representation : 

Rutin/system Kontrollmoment Metod Resultat Kommentar vid 
genomförd uooföljning 

Kommunledning 
Tillämpning av Stickprov av poster l<ontrollen visar att det mesta 
regelverk för intern bokförda som görs rätt. Mer information och ett 
representation representation nytt konto är öppnat för att göra 

kontrolleras gentemot det ännu klarare för 
beslutat regelverk verksamheterna och tydligare för 

redovisningen. .. 
Tabe/12. Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontro/12017 

Under 2017 genomfördes ett stickprov av utvalda poster som bokförts som intern 
representation vilka ställdes gentemot beslutat regelverk. Efter genomförd kontroll gjordes 
bedömningen att inga avvikelser fanns (grön färg) även om den tillhörande kommentaren 
tydliggjorde att det mesta görs rätt (dvs. inte allt) . Vidare angavs att ett nytt konto öppnats för 
att skapa ökad tydlighet i redovisningen. 
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Rutin/system 
Kommunledninq 
Tillämpning av 
regelverk för intern 
representation 

Kontrollmoment 

Kontroll av att 
genomförd intern 
representation 
överensstämmer med 
internt regelverk 

Metod 

10 stickprov av poster 
bokförda som 
representation 
kontrolleras gentemot 
beslutat internt 
reqelverk 2016-07-01 

Tabell 3. Kommunstyrelsens mternkontrollp/an 2018 

Resultat Kommentar 

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 framgår att kontrollmomentet från 2017 
kvarstår. Ytterligare kontroll av efterlevnad av framtaget regelverk för intern representation 
ska kontrolleras genom genomförande av tio stickprov under 2018. 

Den uppföljning och återrapportering som genomförts under 2017 och 2018 inom området 
för resor och representation har genomförts genom kommunstyrelsens återrapportering av 
efterlevnad av regelverket för intern representation. Detta inkluderar därmed inte områdena 
för extern representation, resor, övernattning och liknande. Vid revisionens förfrågan av 
styrande dokument för representation i Båstad kommun har inget regelverk för intern 
representation erhållits. 

Som framgår nedan har områdena för representation och resor inte prioriterats i de andra 
nämndernas interna kontroll. 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har för 2018 beslutat om sju kontrollmoment inom ramen för sitt interna 
kontrollarbete. Rutiner kopplat till området för resor och representation har inte prioriterats i 
2018 års plan. 

Myndig hetsnämnden 
Myndighetsnämnden har för 2018 beslutat om elva kontrollmoment inom ramen för sitt 
interna kontrollarbete. Ett av kontrollmomenten avser kontering av inkommande och 
utgående fakturor inom området för bygglov. Kontrollmomentet är inte specifikt kopplat till 
området för resor och representation utan fokuserar på kontroll av att rätt avgifter tas ut och 
konteras på rätt kodsträng. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2018 innehåller sju kontrollmoment. Ett 
av kontrollmomenten avser granskning av leverantörsfakturor, där kontroll av tio 
leverantörsfakturor hos respektive beslutsattestant ska kontrolleras inom respektive 
verksamhetsområde. Kontrollmomentet är inte specifikt kopplat till området för resor och 
representation. 

2.3.2. Annan uppföljning 

Ytterligare uppföljning avseende efterlevnad av resepolicy ska genomföras årligen, i enlighet 
med för ändamålet beslutad mall (framtagen som del till resepolicyn) . Uppföljningen 
fokuserar på tre delar med delat ansvar för insamling av uppgifter för olika verksamheter: 
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Tjänsteresor 
Totala kostnader för flyg 
Flyg och tågresor (SJ) 
- Ort? 
- antal resor? 
Antal resor med buss och tåg 
Egen bil i tjänsten 

Hyrbilar 
Antal taxiresor 
Tiänstecyklar 

Kommunens fordon 
Inköpt drivmedel 
Andel miljöfordon 
- gas? 
- el? 

övrigt 
Olyckor 
Kännedom om resepolicyn 

Uppgifter från 

Ekonomisystem 
Kullaflyg (2 ggr/år) 
SAS 
Malmö Aviation I SJ 
Jojo-kort 
Utbetald reseersättning och 
antal mil 
Ekonomisystem 

Antal bokade cyklar 

Ekonomisystem 

FörsäkrinQsbolag 
Medarbetarenkät 

Tabe/14. Uppföljningsmall resepo/icy 

Ansvar 

Ekonomiavdelninaen 
Reception/kundtjänst 

Reception/kundtjänst 
HR-avd./lönespec. 

EkonomiavdelninQen 
Reception/kundtjänst 
Reception/kundtjänst 

KommunledninQskontoret 
Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelningen 

Syftet med löpande uppföljning av resepolicyn anges vara att bidra till att Båstads kommun 
når sina miljömål. Av tidigare listade förhållningssätt i resepolicyn (1.1.2) framgår dock av 
ovan uppföljningsmall att dessa delar inte inkluderas i mallen för uppföljning, dvs. avseende 
efterlevnad av om resor inom kommunen följer den prioritet som angivits, av om resor 
utanför kommunen primärt sker med kollektivtrafik eller med bil från kommunens bilpool osv. 

Någon samlad uppföljning av resepolicyn har inte genomförts sedan den antogs 2015. Vid 
förfrågan har framkommit att den funktion som tidigare ansvarat för framtagandet av policyn 
nu har slutat. En del av siffrorna uppges dock följas upp inom ramen för projektet 
fossilbränselfritt Skåne 2020, då delarna rörande inköpt drivmedel och andel miljöfordon. 

Någon ytterligare systematisk uppföljning av de krav som framställs i bland annat 
ekonomihandboken, däribland krav om att arbetsgivaren ej bekostar alkohol i samband med 
intern representation, eller att all representation ska ske med måtta, har vi ej fått del av. 

2.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende efterlevnad av 
krav på representation och resor behöver förbättras. Vi ser det dock som positivt att 
kommunstyrelsen inom kommunledningen prioriterar området för intern representation. 

Vi ser det som en brist att krav i beslutad resepolicy inte följs upp systematiskt i enlighet med 
beslutad mall. Vi konstaterar samtidigt att ett användande av mallen inte är tillräcklig för att 

15 



Building a bettcr 
wor l<i ng world 

säkerställa efterlevnad av i dokumentet beslutade förhållningssätt. Vidare kan efterlevnad av 
ställda krav i ekonomihandboken inte säkerställas om området för representation och resor 
inte följs upp på ett systematiskt sätt. I vad mån fakturahanteringssystemet bör användas för 
att automatisera kontroller - exempelvis att syftesbeskrivningar ska anges kopplat till vissa 
typer av fakturor - bör utredas. Utan automatiska kontroller bedömer vi att behovet och 
kravet på manuella kontroller ökar, vilka bör göras årligen utifrån för ändamålet framarbetad 
plan . 
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3. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att attesteringsföriarandet i de flesta fall följer beslutad 
attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. Vår bedömning 
bygger på att det för totalt tretton av 30 kontrollerade fakturor förekommer någon form av 
brist i hanteringen, eller att det saknas underlag så som syftesbeskrivning. 

Vi konstaterar att det i flera fall är samma person som beslutsattesterat men som också 
nyttjat varan (fyra av 30 fakturor). I kommunens ekonomihandbok står skrivet att varje faktura 
måste attesteras av två personer, varav attestmomentet inte får attesteras av den person 
som själv ska nyttja tjänsten eller varan. Vi konstaterar även att det i fyra fall saknas beslut 
om attesteringsbehörighet för de som beslutsattesterat fakturan samt att det saknas 
tydliggjorda syftesbeskrivningar kopplat till genomförd resa eller utbildning för totalt åtta av 
30 fakturor. 

Vi bedömer att den interna kontrollen inom området för resor och representation behöver 
förbättras . Områdena har inte prioriterats av nämnderna under de senaste två åren, även om 
vi ser det som positivt att kommunstyrelsen för del av sin verksamhet fokuserat på rutiner för 
intern representation . 

Tydliggjorda krav i framtagna styrdokument följs inte upp med systematik, exempelvis genom 
en för ändamålet framtagen årlig plan. Ett sådant arbete kan underlättas genom framtagande 
av ett tydligt kommunövergripande styrdokument som klart framlägger samtliga krav och 
riktlinjer som finns inom områdena för resor, representation, utbildning och liknande. Vi ser 
det som positivt att det finns en beslutad resepolicy som övergripande reglerar området, men 
vi kan samtidigt konstatera att denna inte följs upp trots framtagen mall. 

Det har framkommit att kommunens system för fakturahantering inte används för att 
automatisera kontroller av fakturor, exempelvis genom krav på att syftesbeskrivningar ska 
anges vid hantering av fakturor för övernattning eller liknande. Som följd ökar i stället 
behovet av manuell kontroll och uppföljning. 

Revisionsfrågor Svar 

Efterlevs kommunens Enligt vår bedömning kan det inte säkerställas att 
policydokument för resor, beslutade styrdokument efterlevs som följd av att 
representation och dylikt? det inte genomförs någon närmare uppföljning. Vi 

har ej fått del av något samlat styrdokument 
kopplat till representation (intern och extern) som 
på ett tydligt sätt reglerar hanteringen i 
kommunen. Vidare tydliggörs av genomfört 
stickprov att ekonomihandbok ej efterlevs i 
samtliga fall , inkluderat attesteringsföriarande 
och tydliggörande av syften. 

Har kostnaderna attesterats enligt Delvis. 
attestreglementet? Kostnaderna bedöms i 22 av 30 fall vara 

attesterade i enlighet med aktuell 
attestf örteckn i ng. I fyra fall har fakturan dock 
beslutsattesterats av samma person som 
genomfört inl<öpet, vilket vi ser som en klar brist. 
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I vilken omfattning bedöms det finnas 
en internkontroll på nämndsnivå? 

Vidare saknas i flera fall tydliggjord 
svftesbeskrivninq och/eller deltai:iarlistor. 
Vi bedömer att den interna kontrollen på 
nämndsnivå bör förbättras. Området för resor och 
representation har inte prioriterats i nämndernas 
interna kontroll för 2016 eller 2017. Inom 
kommunledningen har dock området för intern 
representation fokuserats . 

Någon övergripande uppföljning av området 
genomförs ej, och beslutad resepolicy följs inte 
upp systematiskt. Som följd av att 
fakturahanteringssystemet ej används för att 
automatisera krav på underlag 
(syftesbeskrivningar), ökar istället behoven av att 
manuell kontroll genomförs av verksamheterna. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

""' Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpassat 
till dagens arbetssätt 

• Tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav avseende resor och 
representation 

... Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens fakturahanteringssystem 
kopplat till ställda krav i styrdokument 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

""' Tillse att ställda krav kopplat till resor och representation efterlevs, inkluderat 
fakturahantering och underlagsredovisning 

... Säkerställa att framtagna attesteringsregler efterlevs, däribland att fakturor inte 
attesteras av samma person som nyttjat varan/tjänsten 

Båstad den 1 O december 2018 

Malin Lundberg 
EY 

Julia Campbell 
EY 

Linus Andersson 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Dokument: 
1>- Ekonomihandbok 2018 
1> Attestering (rutiner) 
1>- Mall ansvarsförbindelse, beslutsattestant 
1>- Mall ansvarsförbindelse, granskningsattestant 
1> Reglemente för intern kontroll 
l> Tillämpningsanvisningar, intern kontroll 
1> Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2017 
1> Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 
.,. Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 
"' Myndighetsnämndens internkontrollplan 2018 
,,. Vård- och omsorgsnäm.ndens internkontrollplan 2018 
1>- Resepolicy 
1>- Attestförteckningar 2016-2018 
1>- Fakturaunderlag från ekonomiavdelningen avseende 2016 - juni 2018 
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Datum: 2019-02-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000160/2017 – 900 

 
Delegationsbeslut  
 

 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga  
under sammanträdet i särskild pärm.  
 

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2018-12-01 - 2018-12-31. 
 
 
   
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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