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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

NOSAU § 69 

Val av justerare 

Ordförande Ingela Sylwander (M) föreslår Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet 
Bengtsson (S) till justeringspersoner.  

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar  

att till justeringspersoner utse Sonny Rosén (L) och Yvonne Mollet Bengtsson (S) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 70  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöd beslutar 
 
att godkänna dagordningen 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 71 Dnr. NOS 2021/9 

Återkoppling intern kontroll 2022 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är ett av flera sätt för huvuduppdrag Hälsa att säkra och utveckla 
verksamhetens kvalitet. Intern kontroll handlar om att säkerställa grunduppdraget 
och att kommunala mål nås. Nämnden för omsorg och stöd beslutade den 14 
december 2021 Intern kontrollplan för huvuduppdrag Hälsa och räkenskapsår 
2022. Utifrån riskerna i Intern kontrollplanen har verksamheterna utfört 
kontrollmoment utifrån bestämd frekvens.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterat den 21 november 2022 
• Bilaga 1, Återrapportering av Intern kontrollplan huvuduppdrag Hälsa 2022 
 
Utredning 
 
Bakgrund 
Policy för Intern kontroll fastställdes av kommunfullmäktige hösten 2017. Policyn 
syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala 
bolagen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med 
rimlig grad av säkerhet tillser att följande övergripande mål uppnås; verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, tillförlitlig ekonomisk rapportering 
och information om verksamheten, efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
instruktioner är tillfredsställande. Arbetet med intern kontroll ingår som en del i 
styrmodellen Ratten. 
 
Intern kontroll 
Intern kontroll är ett av flera sätt att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. 
Intern kontroll handlar om att säkerställa att grunduppdraget och att kommunala 
mål nås. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad 
till uppföljning ekonomi. Kontrollen kan handla om att följa upp mål och 
grunduppdrag, göra riskbedömningar för verksamheten, ta fram arbetsrutiner och 
kontrollera att verksamheten följer sina rutiner.   
 
Kontrollmoment 1-3 
Kontrollmoment 1 
Det första kontrollmomentet består av risk för att beslut om bostad med särskild 
service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

verkställs inom tre (3) månader från beslutsdatum. Icke verkställda beslut ska 
redovisas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid fyra (4) tillfällen under 
året. Rapporten ska även delges kommunfullmäktige och kommunrevisorerna, 
vilket görs. 
 
Vid rapportering för period fyra (4), 2022, har två (2) personer inte fått sitt beslut 
om bostad med särskild service verkställt, tre månader från beslutsdatum. 
Bedömningen är att en mindre avvikelse föreligger i nuläget. Kommunen riskerar 
vitesföreläggning.  
 
Våren 2022 öppnade ytterligare sex (6) platser i centrala Ängelholm. Den 
långsiktiga planeringen av bostäder med särskild service innebär att ytterligare tolv 
platser (6+6) kommer att tillskapas i Hjärnarp våren 2024. Mindre förtätning 
kommer troligtvis att göras inom befintliga bostäder med särskild service i samband 
med renoveringsplanen som påbörjas 2024. 
 
Den långsiktiga planeringen medför att risken för avvikelser framöver minskar. 
Bedömningen är att en mindre avvikelse föreligger i nuläget. 
 
Kontrollmoment 2 
Det andra kontrollmomentet består av risk för bristande följsamhet till basala 
hygienrutiner vilket ökar risken för smittspridning såväl mellan personal som från 
personal till individ, vilket i sig ökar risken för vårdskada. Följsamhet till basala 
hygienrutiner mäts vid ett (1) tillfälle årligen.  
 
Vid mätningen under våren 2021 förbättrades följsamheten till basala hygienrutiner 
från 64 procent till 71 procent. Resultatet ha förbättrats kontinuerligt sedan 2020, 
men det krävs fortsatt åtgärder för att tillförsäkra en fortsatt utveckling. 
Bedömningen är att en mindre avvikelse föreligger i nuläget. 
 
Arbetet fortsätter med regelbundna basala hygienkontroller, strukturerad 
introduktion till medarbetare, regelbunden dialog på arbetsplatsträffar, årlig 
uppföljning av följsamhet till hygienkontrakt och fortsatta åtgärder på individnivå, 
när så krävs.   
 
Kontrollmoment 3 
Det tredje kontrollmomentet består av risk för att kontinuitet inte kan upprätthållas 
med en hög andel timanställda i verksamheten. Med hög andel timanställda finns 
även risk för att kompetens inte upprätthålls och att följsamheten till rutiner 
minskar. Med en hög andel timanställda ökar dessutom sannolikheten för hög 
sjukfrånvaro bland medarbetarna. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

I oktober månad 2022 hade verksamheten särskilt boende minskat andelen 
timanställda med 8,1 procentenheter och verksamheten Bo bra hemma med 4,5 
procentenheter. Den stabila minskningen av användning av timanställda tenderar 
att hålla i sig även framöver. Bedömningen är att en mindre avvikelse föreligger i 
nuläget. 

Arbetet fortsätter med anpassade scheman utefter verksamhetens behov och med 
att nyttja resurser över enhetsgränserna. Samtidigt sker en viss överanställning för 
att täcka frånvaro på enheterna. 

Föredragande tjänsteperson 
Filippa Swanstein och Charlotte Sandström. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  

att  föreslå nämnden för omsorg och stöd att godkänna återrapporteringen av  
Intern kontrollplan för huvuduppdrag Hälsa avseende räkenskapsår 2022 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag kommunledning, Karin Jung 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 72 Dnr. NOS 2022/9 

Intern kontrollplan 2023 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är ett av flera sätt för huvuduppdrag Hälsa att säkra och utveckla 
verksamhetens kvalitet. Intern kontroll handlar om att säkerställa att 
grunduppdraget och att kommunala mål nås. Intern kontrollplan för räkenskapsår 
2023 avser tre utvecklingsområden, risk för att externa placeringar ökar för barn 
och vuxna med beslut enligt 9:8, 9:9 LSS och enligt 4:1 SoL, risk för att fyllnads- 
och övertidsersättning ökar (alternativt inte minskar) samt risk för att signering av 
ordinerade HSL-insatser uteblir. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat den 21 november 2022 
• Bilaga 1, Intern kontrollplan huvuduppdrag Hälsa 2023, Nämnden för omsorg 

och stöd  
 
Utredning 
Bakgrund 
Policy för intern kontroll fastställdes av kommunfullmäktige hösten 2017. Policyn 
syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala 
bolagen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med 
rimlig grad av säkerhet tillser att följande övergripande mål uppnås; verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, tillförlitlig ekonomisk rapportering 
och information om verksamheten, efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
instruktioner är tillfredsställande. Arbetet med intern kontroll ingår som en del i 
styrmodellen Ratten.  
 
Intern kontroll 
Intern kontroll är ett av flera sätt att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. 
Intern kontroll handlar om att säkerställa att grunduppdraget och att kommunala 
mål nås. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad 
till uppföljning av ekonomi. Kontrollen kan handla om att följa upp mål och 
grunduppdrag, göra riskbedömningar för verksamheten, ta fram arbetsrutiner och 
kontrollera att verksamheten följer sina rutiner.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Intern kontrollplan 2023 
En intern kontrollplan har upprättats för huvuduppdrag Hälsa för 2023, bilaga 1. 
Planen har utarbetats genom workshop med ledningsgruppen för Hälsa och utgår 
från de utvecklingsområden som identifierades i samband med genomgång av 
Hälsas systematiska kvalitetsarbete under innevarande år. De utvalda 
kontrollmomenten består i; risk för att externa placeringar ökar för barn och vuxna 
med beslut enligt 9:8, 9:9 LSS och enligt 4:1 SoL, risk för att fyllnads- och 
övertidsersättning ökar (alternativt inte minskar) och risk för att signering av 
ordinerade HSL-insatser uteblir.   
Samtliga kontrollmoment bedöms vara angelägna att följa, dels utifrån ekonomiska 
perspektiv, men även ur ett kvalitetsperspektiv.  
En riskanalys har gjorts och bedömts utifrån riskens sannolikhet och konsekvens, 
bilaga 1. 
 
Föredragande tjänsteperson 
Charlotte Sandström 
 
Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar 

att föreslå nämnden för omsorg och stöd att fastställa Intern kontrollplan för 
huvuduppdrag Hälsa avseende räkenskapsåret 2023 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag Kommunledning – Karin Jung 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 73 Dnr. NOS 2022/2 

Åtgärdsplan för budget i balans - Särskilt boende 

Charlotte Sandström lämnar information om hur arbetet fortskrider med 
åtgärdsplanen för budget i balans. Arbete är på gång och mer information kommer 
under kommande sammanträden med arbetsutskottet och nämnden. 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-11-29 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 74 Dnr. NOS 2022/19 

Information från huvuduppdrag Hälsa 

Therese Finn, medicinskt ansvarig sjuksköterska, lämnar information om en 
incident i en verksamhet som föranlett Lex Maria-anmälan enligt lagkrav och 
huvuduppdrag hälsas rutiner.  
 
Sonny Rosén (L) efterfrågar information om hur det har gått med ärendet om 
Sommarsol (Humana) sedan huvuduppdragsledningen har haft ett möte med 
ledningen för vårdleverantören Humana.  
 
Filippa Dahlgren, huvuduppdragschef hälsa, lämnar information till arbetsutskottet 
om vad som har behandlats på mötet där huvuduppdraget överlagt med 
vårdleverantören samt vilket skede processen befinner sig i.  
 
Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen 
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