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Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande
Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,4 mnkr före resultatdisposition.
Nettoöverskott redovisas främst inom verksamheterna för äldreomsorg, förskola
och nämnd och förvaltningsadministration. Överskottet begränsas av
nettounderskott inom stadsmiljö och verksamheten för stöd och service till
personer med funktionsnedsättning. Efter resultatöverföringar redovisar
nämnden ett nettoöverskott om 1,2 mnkr. Nämndens resultatenheter redovisar
ett samlat överskott om ca 1,6 mnkr.
Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2010 i huvudsak har uppfyllt
kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Avvikelser redovisas i
indikatorerna för verksamhetsmålen ”Jobb i stället för bidrag” och ”Kvaliteten
inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet
ska prägla hela omsorgen.” Vidare bedöms att nämnden i huvudsak har nått sina
mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.
Styrning, uppföljning och kontroll är inte helt tillräcklig
Nämndens styr- och uppföljningsdokument bedöms som ändamålsenliga.
Nämndens verksamhetsplan överensstämmer med fullmäktiges beslut om mål,
uppdrag och budget. Verksamhetsberättelsen utgör i huvudsak ett tillräckligt
underlag för återkoppling till kommunfullmäktige av ekonomiskt resultat och
måluppfyllelse. Nämndens analys av det ekonomiska resultatet kan utvecklas så
att budgetavvikelser även analyseras och kommenteras på kostnads- och
intäktsnivå.
Prognossäkerheten bedöms som god vad gäller nämndens nettokostnader men
har varit bristfällig när det gäller kostnads- och intäktsutvecklingen inom
äldreomsorgen.
Revisionskontoret har granskat nämndens interna kontroll och bedömer att den
inte är helt tillräcklig. Detta trots att arbetet med den interna kontrollplanen har
utvecklats och förbättrats under året. Bedömningen baseras främst på resultatet
av de särskilda granskningar som har genomförts under året. Granskningarna
visar på brister, inom flera olika processer och verksamhetsområden, bl.a.
uppföljningen av hemtjänst enligt LOV, avgifter inom förskolan, hantering av
förtroendekänsliga poster, aktiv avtalsuppföljning inom hemtjänsten samt
handläggningen av försökslägenheter.

Årsrapport 2010 Kungsholmens stadsdelsnämnd

STADSREVISIONEN

2 (2)

REVISIONSKONTORET

2011-03-30

Bokslut och räkenskaper är rättvisande
Kungsholmens stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper för år 2010 är rättvisande.
________________________________________________________________
Rapportförteckning
Årsrapport 2010 för Kungsholmens stadsdelsnämnd (nr 9, mars 2011)
Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst? (nr 6, oktober 2010)
Stadens gemensamma kösystem för förskolan (nr 8, december 2010)
Stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående (nr 1, januari 2011)
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I denna årsrapport redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets
granskning av Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhet avseende år 2010.
Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande
områden:




Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten
Nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper

Revisionen sker i enlighet med kommunallagen och andra tillämpliga lagar samt
i enlighet med reglementet för stadsrevisionen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning av
nämnden. Revisionskontorets bedömningskriterier redovisas i bilaga 1.
Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.
En förteckning över stadsrevisionens samtliga revisionsrapporter under perioden
april 2010 – mars 2011 redovisas i bilaga 2.

I detta avsnitt redovisas revisionskontorets bedömning av om nämndens resultat
är förenligt med kommunfullmäktiges mål, uppdrag och budget samt de beslut,
riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare bedöms om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra.
Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Kungsholmens
stadsdelsnämnds ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är
tillfredsställande.
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äldreomsorg (24,3 mnkr). En stor andel av beloppet utgörs av ersättning från
Aleris Omsorg AB som nämnden fått vid förlikning efter hävning av avtalet om
driften av vård- och omsorgsboendet Serafen.
Nettoöverskott redovisas främst inom verksamheterna för äldreomsorg, förskola
och nämnd och förvaltningsadministration. Överskottet begränsas av
nettounderskott inom verksamheterna för stadsmiljö och för stöd och service till
personer med funktionsnedsättning.
Den största avvikelsen på nettokostnadsnivå redovisas inom verksamheten för
stöd och service till personer med funktionsnedsättning och förklaras av att
kostnaderna för persontransporter och för köp av platser på privata boenden
enligt LSS har ökat mer än planerat.
Resultatenheter
Nämnden fastställde 19 resultatenheter i verksamhetsplanen 2010. Nämndens
resultatenheter redovisar ett samlat överskott om ca 1,6 mnkr. Resultatenheterna
för över ett överskott om 10,4 mnkr till år 2011. Merparten av årets samlade
överskott kan härledas till resultatenheterna inom stöd och service till personer
med funktionsnedsättning. Inom förskolan redovisar drygt hälften av resultatenheterna ett underskott i verksamheten. Jämfört med tertialrapport 2 har samtliga resultatenheter förbättrat sitt resultat.
Investeringar
Investeringsbudgeten uppgick för år 2010 till 15,8 mnkr, fördelat på parker
11,2 mkr och maskiner och inventarier 4,6 mnkr. Investeringarna under året har
uppgått till 9,4 mnkr, vilket innebär en avvikelse om 6,4 mnkr. Avvikelsen beror
bl.a. på att planerade anläggningsarbeten inte har genomförts enligt plan på
grund av den tidiga vintern.

2.2

Verksamhetens resultat

Mål
Fullmäktige har fastställt tre inriktningsmål. De anger vad nämnderna ska uppfylla, oavsett vilken verksamhet nämnden bedriver. Dessa mål är:




Staden ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende,
företagande och besök
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
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Kopplat till inriktningsmålen har kommunfullmäktige dessutom formulerat ett
antal mål för verksamhetsområdet (verksamhetsmål) som ska konkretisera
inriktningsmålen. Som underlag till mätningen och bedömningen av uppfyllelsen av verksamhetsmålen har fullmäktige fastställt ett målvärde. Nämnderna har
även haft möjlighet att fastställa egna mål och indikatorer. Revisionskontorets
bedömning av nämndens måluppfyllelse baseras bland annat på i vilken
utsträckning nämnden har nått målvärdena för indikatorerna.
Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2010 i huvudsak har nått
kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare bedöms att nämnden i
huvudsak har nått sina mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.
Nämnden bedömer att 12 av de 14 verksamhetsmål som kommunfullmäktige
har fastställt har uppfyllts. Nämnden redovisar avvikelser från verksamhetsmålen ”Jobb i stället för bidrag” och ”kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen” och
bedömer att dessa mål delvis har kunnat uppfyllas.
De indikatorer i nämndens årsredovisning som väsentligt avviker från kommunfullmäktiges årsmål redovisas nedan.
Jobb i stället för bidrag
Verksamhetsmålet har inte uppfyllts helt. Nämnden har inte nått årsmålet för
samtliga (2 av 7) fullmäktiges indikatorer. Bland annat har nämnden inte kunnat
tillhandahålla tillräckligt många praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorg
Stockholm kan matcha. Det beror enligt nämnden på vissa svårigheter kring
matchningen. Vidare har de flyktingar som fått introduktionsersättning inte
blivit självförsörjande efter introduktionen och nämnden har därmed inte kunnat
uppfylla målvärdet.
Nämnden har inte heller uppfyllt sina årsmål om att korta bidragstiden för
ekonomiskt bistånd och att få fler personer med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande.
Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en
trygg miljö
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms som uppfyllt. Nämnden har uppfyllt barnomsorgsgarantin under året och även kommunfullmäktiges mål för
barngruppernas storlek. Nämnden uppfyller också de egna målen för verksamhetsmålet.
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Nämnden når däremot varken det egna årsmålet eller kommunfullmäktiges
årsmål om att öka andelen förskollärare inom förskolan. Stadens förskoleundersökning visar att nämnden inte når årsmålen för andelen nöjda föräldrar. Istället
för att öka andelen nöjda föräldrar i för skolan har andelen minskat.
Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och
valfrihet ska prägla hela omsorgen.
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms som delvis uppfyllt. Utfallet
visar att nämnden inte helt har kunnat nå cirka hälften av de indikatorer som
kommunfullmäktige fastställt. Vidare visar utfallet att nämnden inte heller helt
har kunnat uppfylla sina egna mål som upprättats som stöd för att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål.
Inom individ- och familjeomsorgens vuxenomsorg uppnås inte målet angående
andelen genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatrin.
Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård uppgår andelen
barn och unga i biståndsbedömd öppenvård till 59 % och därmed nås inte helt
fullmäktiges och nämndens mål på 65 %. Revisionskontoret kan dock konstatera
att andelen är 10 procentandelar högre än år 2009. Målet som avser andelen
familjehem med grundutbildning uppfylls inte heller helt.
Staden har även 2010 genomfört en stadsövergripande brukarundersökning om
bl.a. nöjdhet och upplevelse av trygghet bland de äldre som beviljats hemtjänst
respektive plats på ett vård- och omsorgsboende. Resultatet av undersökningen
visar att nämnden inte helt har nått upp till de målvärden som nämnden och
kommunfullmäktige fastställt.
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nämndens sjukfrånvaro har minskat från 7,2 % 2009 till 6,2 % vilket är fortsatt
förbättring. Kungsholmens stadsdelsnämnd har tidigare varit en av de nämnder
som redovisat hög sjukfrånvaro i staden. Nämnden har nu uppnått sitt årsmål på
6,5 % men inte fullmäktiges stadsövergripande mål på 5,0 %.
Kommunfullmäktiges uppdrag
Kommunfullmäktige har under år 2010 behandlat ett ärende avseende Grön ITstrategi som inneburit att nämnden fått ett särskilt uppdrag att verkställa. Nämnden har lämnat en redovisning för uppdraget och bedömer att strategin för GrönIT tillämpas men i begränsad omfattning.
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Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer
Tillsyn och inspektioner
Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen om att genomföra en nationell
tillsyn av omsorgen och vården om äldre. Inom ramen för detta uppdrag har i
juli 2010 en tillsyn genomförts av en demensenhet vid Serafens vård- och
omsorgsboende. Av socialstyrelsens beslut framgår att nämnden inte i alla delar
uppfyller lagstiftningen och dess intentioner. Kritik riktas mot att nämnden inte
säkerställt att rutiner för fel och brister är kända av personalen och tillämpas i
verksamheten. Vidare har verksamhetschefen inte genomfört en systematisk
analys och bedömning av patientsäkerhetsriskerna inför sommarens semesterperiod. Nämnden har i januari 2011 yttrat sig över socialstyrelsens skrivelse och
redogjort för de åtgärder som redan genomförts och åtgärder som kommer att
vidtas under året för att rätta till de brister som påtalats. Verksamheten har till
exempel tagit fram en lokal rutin för risk- och händelseanalys och kommer
också att göra en riskanalys inför semesterperioden.
Äldreomsorgsinspektörerna har under 2010 granskat Linneagården och Linnéatorpets två profilboenden för äldre personer med psykiska
funktionsnedsättningar på Serafens vård- och omsorgsboende.
Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11
Som stöd för att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet har nämnden under år 2010 antagit och inrättat ett ledningssystem för
det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet omfattar verksamheter som
avser omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och
familjeomsorg.
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut anges i
socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stadsdelsnämnderna ska kvartalsvis rapportera till länsstyrelsen
och revisorer om beslut om insatser som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.
Vid årets slut fanns sju beslut enligt SoL och fyra enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader inom verksamheterna för äldreomsorg och för stöd och
service till personer med funktionsnedsättning. Besluten avser främst boende
och personerna har av olika skäl tackat nej till erbjudanden.
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Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria
Under året har nio anmälningar inom äldreomsorgen enligt Lex Sarah gjorts i
stadsdelen. Nämnden har bedömt att utförarna har vidtagit de åtgärder som
krävts och har därför inte anmält dessa till länsstyrelsen. Under året har fyra
avvikelser inom äldreomsorgen föranlett anmälan enligt Lex Maria.
Gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
Revisionskontoret har genomfört en granskning avseende Kungsholmens stadsdelsnämnds rapportering av gynnande beslut inom verksamhetsområdet stöd
och service för personer med funktionsnedsättning som inte har verkställts inom
tre månader. Granskningen syftar till att bedöma om nämnderna har tillförlitliga
och enhetliga rutiner för rapportering till Socialstyrelsen och kommunens
revisor.
Kommuner har, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) en skyldighet att till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Den kommun som inte inom
skälig tid verkställer ett biståndsbeslut kan åläggas statlig sanktionsavgift.
Granskningen har utförts genom en intervju och genomgång av alla ärenden
som nämnden har rapporterats till Socialstyrelsen och revisorerna under andra
kvartalet 2010. Vidare har även uppgifter ur verksamhetsstödet Paraplyet
kontrollerats.
Granskningen visar att Kungsholmens stadsdelsnämnd saknar en dokumenterad
rutin för bevakning och rapportering av gynnande beslut som inte har verkställts
inom tre månader. Vidare fanns brister i rapporteringen. För andra kvartalet
2010 fanns fem rapporterade ärenden till Socialstyrelsen och revisorerna.
Revisionskontorets granskning visar dock att nämnden borde ha rapporterat sex
ärenden. Av dessa ärenden avsåg merparten insatsen kontaktperson. Flera beslut
som hade inrapporterats togs redan 2009.
Granskningen visar också att det finns brister avseende registrering och uppföljning av uppgifter i verksamhetsstödet Paraplyet. Bland annat fanns 16 beslut
som systemet angav som ej verkställda. Dock visar granskningen att de var
verkställda men hade inte inregistrerats i Paraplyet. Vidare användes inte den
uppföljningsrapport för ej verkställda beslut som tillhandahålls i Paraplyet.
Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndens rutin för gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader bör förbättras. Nämnden
bör förbättra sin uppföljning och kontroll bland annat genom att ta fram en
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dokumenterad rutin för bevakning och uppföljning av beslut som inte har verkställts samt förbättra kontrollen av uppgifterna i Paraplysystemet. Vidare bör
Paraplyets särskilda uppföljningslista för ej verkställda beslut användas i handläggningen.
Försökslägenheter
Revisionskontoret har granskat handläggningen av försökslägenheter till vuxna
inom stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen, Norrmalm, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Farsta, Kungsholmen, RinkebyKista, Södermalm och Älvsjö. Vid granskningstillfället hade de elva nämnderna
förstahandskontrakt på sammantaget 150 försökslägenheter för uthyrning i
andra hand.
Syftet med granskningen har varit att pröva nämndernas följsamhet mot socialtjänstlagen och stadens riktlinjer för handläggning av försökslägenheter.
Berörda tjänstemän har intervjuats och en aktgranskning har genomförts av fem
missbruks- och socialpsykiatriärenden per nämnd. Granskningsnoteringarna har
faktakontrollerats.
Försökslägenhet är ett bistånd enligt SoL 4:2 och kan ges till personer med
missbruks-, psykiska eller andra liknande problem. Insatsen ska vara ett led i en
pågående rehabilitering och ska förbereda klienten för att klara ett eget boende.
Ett avslag på ansökan om försökslägenhet går inte att besvära sig över, till skillnad från avslag på beslut enligt SoL 4:1. Försökslägenhet är således inte en
insats som kan beviljas utan tidigare vård- eller boendeinsatser, och föregås
nästan alltid av boende i träningslägenhet.
Biståndsbeslutet ska vara tidsbegränsat och inte gälla längre än för ett år i taget.
Beslutet ska också vara villkorat, d v s den individuella handlingsplanen och
villkoren i hyresavtalet ska följas. Om dessa inte följs är det skäl för uppsägning.
Granskningen visar att nämnderna i enlighet med riktlinjerna har utsett kontaktpersoner mot Bostadsförmedling och fastighetsägare, och de intervjuade uppger
att de har ett bra samarbete med Bostadsförmedlingen och i stort sett får den
tilldelning av lägenheter till försöksboende som nämnderna behöver.
I enlighet med riktlinjerna har samtliga granskade nämnder en tjänsteman som
ansvarar för samordningen av försökslägenheter. Dessutom finns en bosamordnare/bostadshandläggare som har hand om andrahandskontrakt mm. Alla de
granskade nämnderna har fungerande rutiner för månatlig bevakning av eventuella hyresskulder.
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Något som endast i undantagsfall fungerar är att då försökslägenheten finns
inom en annan stadsdelsnämnds geografiska område, ska enligt riktlinjerna den
placerande nämnden kontakta den andra nämnden innan placeringen för att få
ett godkännande. Detta för att förebygga olämpliga placeringar.
Sammanfattningsvis kan revisionskontoret konstatera att ingen av de granskade
nämnderna har en helt korrekt handläggning av sina försökslägenheter i enlighet
med SoL 4:2 och stadens riktlinjer. Utöver vad som redovisats ovan har granskningen visat att av nämndens delegationsförteckning framgår inte vem som har
rätt att säga upp kontrakt för försökslägenheter, endast att säga upp kontrakt för
lokaler. Nämnden bör därför komplettera sin delegationsförteckning. Aktgranskningen visade att flera biståndsbeslut hänvisade till fel lagrum och att ett
par beslut om insats inte var villkorade. Fyra beslut var inte tidsbegränsade.

I detta avsnitt redovisas revisionskontorets bedömning av om nämnden har ett
system för styrning, uppföljning och kontroll som säkerställer en ändamålsenlig
verksamhet, bidrar till en god ekonomisk hushållning för staden samt ger en
tillräcklig säkerhet inom nämndens organisation och verksamhet.
Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Kungsholmens
stadsdelsnämnds styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är helt
tillräcklig.

3.1

Nämndens styrning och uppföljning under året

Nämndens lednings- och styrdokument
Revisionskontoret har granskat nämndens verksamhetsplan för år 2010 och
bedömer att nämndens egna mål för verksamhetsområdet i huvudsak ansluter till
kommunfullmäktiges mål. Revisionskontoret bedömer också att nämndens
verksamhetsplan i huvudsak är ett tydligt styrdokument.
Nämnden har tagit fram egna mål som bidrar till att uppnå fullmäktiges mål.
Flertalet av nämndens egna mål bedöms vara konkreta och uppföljningsbara.
För några av nämndens egna mål finns aktiviteter, som ska leda till att kommunfullmäktiges mål nås. Verksamhetsplaner har också utarbetats på verksamhetsnivå. Nämnden har inte tagit fram några indikatorer för de egna målen.
Revisionskontoret rekommenderar nämnden att ta fram egna indikatorer som
underlag för mätning av i vilken mån de egna målen har uppfyllts.
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Nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet
I enlighet med stadens anvisningar tillämpar nämnden en uppföljnings- och
rapporteringsmodell med två tertialrapporter och ett antal månadsrapporter.
Månadsrapporterna är skriftliga och innehåller i huvudsak en uppföljning och
prognos för nämndens ekonomi. Tertialrapporterna innehåller information både
om det ekonomiska utfallet och hur de olika verksamheterna klarar sina
åtaganden i förhållande till bl.a. de mål och aktiviteter som angivits i
verksamhetsplanen. I tertialrapporterna lämnas helårsprognoser för både
nämndens ekonomi och verksamhet.
Inom nämnden pågår ett arbete med resultatstyrning inom flera av verksamheterna. Uppföljning och resultatmätning är en viktig del av detta arbete. Inom
äldreomsorgen har de resultatmål som nämnden tagit fram följts upp på sju
enheter inom hemtjänsten och på sex vård- och omsorgsboenden. Resultatet har
dokumenterats och redovisas i en särskild bilaga till verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen är ett viktigt underlag för både fullmäktiges och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll. Revisionskontoret bedömer att verksamhetsberättelsen i huvudsak utgör ett tillräckligt underlag för återkoppling till
kommunfullmäktige av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse.
Nämndens analys av det ekonomiska resultatet kan dock utvecklas så att
budgetavvikelser även analyseras och kommenteras på bruttokostnads- som
intäktsnivå.
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ningen har gått grundutbildningen. Hittills har inte alla delar i modellen tillämpats vilket till stor del beror på att IT-stödet har haft brister och inte varit tillräckligt väl utvecklat.
Den aktgranskning som revisionskontoret genomfört visar att i de tio ärenden
som granskats har flertalet handlagts med stöd av BBIC. I granskade ärenden
har handläggningen i huvudsak varit tillfredsställande vad avser kvaliteten på
utredningarna, utredningstiden och dokumentationen. Granskningen visar dock
att genomförandeplaner enligt BBIC finns upprättade i begränsad utsträckning
vilket negativt påverkar möjligheten till en systematiserad, individuell uppföljning av insatserna i enlighet med uppställda mål.
Hittills har en stor del av den öppenvård som nämnden främst kan erbjuda ungdomar med beteendeproblematik genomförts av externa utförare. Förvaltningen
har genom att anställa en ungdomsbehandlare/ungdomscoach arbetat för att
minska kostnaderna för de externa öppenvårdsinsatserna och i stället erbjuda
öppenvård i egen regi. Förvaltningen har genom familjebehandlare och att
socialsekreterare har egna behandlings- och stödärenden kunnat erbjuda fler
insatser i egen regi.
Ett stöd för att följa upp och styra verksamheten är den modell med resultatbaserad styrning (rbs) som används inom verksamheten. I arbetet ingår att sätta
upp resultatmål och ta fram aktiviteter och insatser som ska användas för att
mäta måluppfyllelsen.
Förvaltningens ambition är att fortsätta utveckla arbetet med resultatbaserad
styrning och utifrån ett mer genomarbetat beslutsunderlag förbättra möjligheterna att utveckla insatser och arbetsmodeller samt att prioritera och fördela
resurser på ett ändamålsenligt sätt.
Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst? (Rapport nr 6, oktober 2010).
Revisionskontoret har granskat om de två stadsdelsnämnderna Farsta och
Kungsholmens har en tillräcklig uppföljning och kontroll av ingångna avtal med
externa utförare inom hemtjänst. Granskningen belyser också om ansvarsfördelningen för avtalsförvaltningen inom staden är tydlig.
Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att de granskade nämndernas
uppföljning och kontroll av avtal om hemtjänst med externa utförare inte är tillräcklig. Stadsdelsförvaltningarna följer upp företagen verksamhetsmässigt enligt
en stadsgemensam modell. Det saknas dock en rekommendation för vilka
bedömningsgrunder som bör användas vid uppföljningen. Därmed kan det bli
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olika bedömningar inom staden. Det finns också risk för att underlaget för
bedömning är otillräckligt. Vad gäller ansvarsfördelningen konstaterar granskningen att nämnderna vet vad de skall följa upp, men att det är otydligt vilken
nämnd som svarar för att åtgärder vidtas där brister har konstaterats.
Revisionskontoret rekommenderar äldrenämnden och stadsdelsnämnderna att
tillsammans verka för att nämnderna tillämpar likartade bedömningsgrunder i
uppföljningen. De granskade stadsdelsnämnderna bör hålla avstämningsmöten
med sina externa utförare oftare och mer regelbundet för att utveckla verksamheten och affärsrelationen. Vidare måste de granskade nämnderna förbättra sin
uppföljning för att säkerställa att brukaren verkligen får den beslutade insatsen.
Nämnden har 2010-12-16 yttrat sig över rapporten. Nämnden instämmer i
revisorernas kritik och anser bl.a. att ansvarsfördelningen mellan äldrenämndens
och stadsdelsnämnderna behöver tydliggöras. Regelbundna möten med
utförarna är nödvändigt för att utveckla verksamheten och affärsrelationen.
Nämnden konstaterar också att förvaltningen arbetar med att utveckla arbetssätt
för att kunna följa upp att brukarna är nöjda med de insatser de får. Nämnden
konstaterar samtidigt att det finns svårigheter att följa upp att beslutade insatser
verkligen utförs.
Stadens gemensamma kösystem för förskolan (rapport nr 8, december 2010)
Revisionskontoret har med hjälp av konsult granskat stadens gemensamma
kösystem för förskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och de granskade nämnderna har en tillräcklig intern kontroll
för att säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och korrekt utförd hantering av den
stadsgemensamma kön och fördelning av förskoleplatser. De nämnder som har
granskats är stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Hägersten-Liljaholmen och
Spånga-Tensta samt kommunstyrelsen. Servicenämnden och utbildningsnämnden ingår också i granskningen utifrån sina roller i kösystemet.
Revisionskontoret bedömer att ansvars- och rollfördelningen mellan samtliga
granskade nämnder är tydlig och samverkan dem emellan fungerar tillfredsställande. Stadsdelsnämnderna har en kontinuerlig bevakning av att platsgarantin uppfylls. Granskningen visar även att stadsdelsnämnderna, genom förvaltningarnas stöd- och resursenheter, har en tillfredsställande bevakning av att
skollagens bestämmelser följs avseende barn i behov av särskilt stöd.
Granskningen visar att stadsdelsnämnderna inte genomför systematiska kontroller av att kommunfullmäktiges regler för kö och tilldelning av platser inom
förskolan följs. Avsteg har förekommit från reglerna om att platserbjudanden
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ska vara skriftliga. Nämnderna rekommenderas därför att utveckla sina kontrollsystem.
Det finns fungerande rutiner för att bistå föräldrar med stöd och vägledning i
ansökningsförfarandet. Detta gäller även för den grupp som inte själva kan eller
vill ansöka om förskoleplats via den webb-baserade e-tjänsten som staden
erbjuder.
Nämnden har 2011-02-17 yttrat sig över rapporten. Sammanfattningsvis
instämmer nämnden i de synpunkter och den kritik som revisorerna lyfter fram i
rapporten. I rapporten gjordes bedömningen att nämnderna inte gör systematiska
kontroller av att kommunfullmäktiges regler för kö och tilldelning av förskoleplatser följs. Förvaltningen avser att rätta till bristen genom att till exempel att följa
upp arbetet inom ramen för internkontrollplanen.
Stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående
(rapport nr 1, januari 2011)
Revisionskontoret har granskat om stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Älvsjö
och Spånga-Tensta samt äldrenämnden har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga inom äldreomsorgen.
Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att framförallt stadsdelsnämndernas, men i vissa delar även äldrenämndens, styrning, uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga/närstående behöver utvecklas. Detta gäller framförallt uppföljningen. De granskade nämnderna saknar en systematiskt insamlad
kunskap om anhörigstödet vad gäller insatsernas omfattning, kvalitet och
resultat. Detta gäller både de öppna och de biståndsbedömda insatserna. Arbetet
med uppföljning och utvärdering av stödet till anhöriga bör därför utvecklas.
Stadsdelsnämnderna bör även säkerställa att registreringen i Paraplyet sker på
ett korrekt sätt så att stadens statistik om biståndsbedömda insatser för anhöriga
blir fullständig och rättvisande.
Nämnden som den 17 mars 2011 yttrat sig över rapporten instämmer i
revisorernas bedömning. Stadsdelsnämnderna och äldrenämndens styrning,
uppföljning och kontroll av insatserna för anhöriga och närstående behöver
utvecklas på viss områden. Som underlag för nämndens fortsatta diskussion och
ställningstagande om hur stödet till de anhöriga bäst ska utformas kommer en
analys att genomföras. Det stöd till anhöriga som hittills erbjudits kommer att
jämföras med det behov som kommit till uttryck i enkäter och möten med
anhöriga.
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Nämndens system för intern kontroll
Nämndens system för intern kontroll är aktuellt och upprättat i enlighet med
stadens anvisningar. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 fastställt en
reviderad plan för den interna kontrollen under 2010. Detta har varit ytterligare
ett steg i arbetet med att utveckla och integrera den interna kontrollen på verksamhetsnivå.
Nämnden har genomfört risk- och väsentlighetsanalyser för såväl nämndens
processer som för kommunfullmäktiges indikatorer. Genomförda analyser visar
sammanfattningsvis att det fanns sammanlagt 18 risker som bedömdes så allvarliga att de föranledde en intern kontrollplan.
Förvaltningen har genom bl.a. stickprovskontroller granskat och följt upp intern
kontrollplanen och föreslagit åtgärder för de brister som uppmärksammats.
Resultatet av den interna kontrollen har dokumenterats och ingår som en del i
nämndens verksamhetsberättelse. Revisionskontoret bedömer att arbetet med
den interna kontrollplanen därmed har utvecklats och förbättrats under året.
Uppföljning av hemtjänst enligt LOV
Revisionskontoret har genomfört en granskning av nämndens uppföljning inom
hemtjänsten och på individnivå. Syftet är att bedöma om nämndens interna
kontroll är tillräcklig vad gäller styrning, uppföljning och kontroll av den tid
som faktureras av utförarna.
Revisionskontorets bedömning, som även redovisas i rapporten om aktiv avtalsuppföljning inom hemtjänst, är att den interna kontrollen inte är tillräcklig. De
kontroller som sker idag inte är tillräckliga för att förvaltningen ska kunna
säkerställa att den äldre har fått den hemtjänstinsats som beviljats och att de
timmar som utföraren rapporterar in verkligen har utförts.
För att säkerställa att omsorgen håller den kvalitet som utföraren utlovat krävs
enligt revisionskontoret en samordning mellan avtalsuppföljning och den
individuella uppföljningen. Revisionskontoret kan konstatera att nämnden under
år 2010 har påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att samordna uppföljning av
avtal med den individuella uppföljningen.
Det är även viktigt att förvaltningen bevakar att genomförandeplaner upprättas
då dessa ligger till grund för kontroll av att utföraren har levererat de insatser
den enskilde har rätt till. Revisionskontoret har också uppmärksammat att
Paraplysystemet endast ger handläggarna en begränsad tillgång till utförarens
sociala dokumentation, vilket kan försvåra uppföljningen.
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Granskningen visar också att det saknas underlag, utöver biståndshandläggarens
dokumentation, som kan verifiera att den äldre har gjort ett eget aktivt val av
utförare. Biståndshandläggaren har ett uttalat informationsansvar mot den äldre i
valfrihetssystemet. Därför är det viktigt att i efterhand kunna visa att handläggaren har haft en neutral roll i den äldres val.
I takt med att antalet utförarna ökat har handläggarnas arbetsbelastning blivit
högre och det kan idag vara svårt för biståndshandläggarna att hinna med alla
delar i sitt uppdrag. Revisionskontoret anser att det behövs ytterligare diskussion
om hur biståndshandläggarna praktiskt ska hantera uppdraget som beställare och
uppföljare mot de privata utförarna. Nämnden behöver fundera på om, och i så
fall hur, system och organisation för den individuella uppföljningen och kontrollen behöver förändras för att vara effektiv. Behov kan finnas av en ännu mer
genomtänkt planering och prioritering.
Handläggning av förskoleavgifter
Revisionskontoret har genomfört en granskning av samtliga stadsdelsnämnders
handläggning av förskoleavgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om
hushållens förskoleavgifter baseras på aktuella inkomstuppgifter.
Förskoleavgiftens storlek bestäms av hushållets månadsinkomst före skatt och
antal placerade barn. De hushåll som tjänar 42 000 kr eller mer betalar maxtaxa.
Månadsavgiften för en förskoleplats kan som högst bli 1 260 kr.
Revisionskontorets granskning visar att nämnden på hösten genomför en
omprövning av avgiftens storlek inför nästkommande år. Med omprövning
menas att aktuella inkomstuppgifter begärs in från hushållen. De hushåll som
inte lämnar nya inkomstuppgifter debiteras maxtaxa.
I samband med omprövningen görs även en inkomstkontroll mot skatteverkets
uppgifter om taxerad inkomst. De hushåll som kontrolleras är de som inte betalar maxtaxa och som uppgett en lägre inkomst än föregående år vid omprövningen. För de hushåll där den taxerade inkomsten är högre än vad de själva har
uppgivit till förvaltningen görs en efterdebitering. Granskningen visade att
arbetet med efterdebiteringar pågick. Granskningen visar att nämnden har
rutiner och arbetssätt men att dessa inte är dokumenterade.
Revisionskontorets bedömning är att den interna kontrollen inte till alla delar är
tillräcklig. För att stärka den interna kontrollen bör inkomstkontroll av samtliga
hushåll under maxtaxa göras för att säkerställa att rätt avgift debiteras. Vid
nämnden finns ett nyckelpersonberoende då det endast en handläggare admini-
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strerar förskoleavgifterna, vilket gör handläggningen sårbar. För att stärka den
interna kontrollen ytterligare rekommenderas att fler personer på förvaltningen
involveras i handläggningen och att handläggningsrutinerna dokumenteras.
Granskning av förtroendekänsliga poster
Revisionskontoret har med hjälp av konsult genomfört en granskning avseende
förtroendekänsliga poster. Granskningen syftar till att bedöma om nämnden har
en tillräcklig styrning och kontroll av redovisningstransaktioner inom förtroendekänsliga områden. Förtroendekänsliga områden har i granskningen avgränsats till resor, representation och personnära kostnader för ledande befattningshavare samt bisysslor.
Resultatet av granskningen visar att nämnden inte i alla delar har en tillräcklig
styrning och kontroll av redovisningstransaktioner inom förtroendekänsliga
områden.
När det gäller området resor är bedömningen att regelverket kan utvecklas för
att bli mer heltäckande. Nuvarande regler är inte tydliga kring vilka uppgifter
och underlag som skall finnas för att räkenskapsmaterialet skall vara fullständigt. Ytterligare frågor som kan beskrivas är färdsätt, leasing, beställning, försäkringsfrågor m.m.
Resultatet av stickprov på fakturor visade vissa brister i underlagen avseende
redovisning av deltagare vid resa, syftet med resan och attest.
När det gäller området representation är bedömningen att regelverket täcker in
relevanta områden. Stickprovskontrollerna av fakturor gällande representation
visar att det finns brister i redovisningsrutinerna vad gäller att ange syftet med
representationen och namnen på deltagare vid representationen. För en av fakturorna framgick det inte klart vad fakturan avsåg.
Stickprovsgranskningen visade även att avsteg gjorts från momsreglerna om
begränsningar i avdragsrätten, vilket innebär att nämndens momsavräkning är
felaktig och bör justeras retroaktivt.
När det gäller området bisysslor är bedömningen att regler och riktlinjer är aktuella och täcker in relevanta områden. Dock kan nämndens interna kontroll
avseende bisysslor förbättras. Kartläggning av anställdas bisysslor bör ske
regelbundet för att säkerställa att regler och riktlinjer efterlevs.
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Granskning av intern kontroll avseende ekonomi- och lönehanteringen
Revisionskontoret har med hjälp av konsult genomfört en granskning av nämndens kontroll och uppföljning av löne- och ekonomirutinerna. Syftet är att
bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig efter överförandet av arbetsuppgifter till servicenämnden.
Granskningen har utförts genom intervjuer samt genomgångar av styrdokument,
rutiner, riskanalyser och internkontrollplaner samt räkenskapsmaterial. Verifiering av rutiner har skett genom urvals-/stickprovskontroller.
Granskningen visar att ansvarsfördelningen mellan Kungsholmens stadsdelsnämnd och servicenämnden för löne- och ekonomihanteringen är tydliggjord
och till stora delar dokumenterad på ett tillfredsställande sätt.
Utgångspunkten är att stadsdelsnämnden har huvudansvaret för att ett korrekt
underlag rapporteras med beaktande av gällande regelverk. Vissa kontrollmoment åligger serviceförvaltningen och är särskilt uttryckta i gränssnittsbeskrivningen. Ansvaret för hur en tillräcklig intern kontroll ska säkerställas
regleras inte närmare i serviceavtalet utan måste anses åligga respektive part att
säkerställa med utgångspunkt i ansvarsfördelningen.
Det finns en aktuell delegationsordning avseende attest av ekonomiska transaktioner och transaktioner för löner och ersättningar. Rutiner för tilldelning av
behörigheter i ekonomisystemet (Agresso) och lönesystemet (LISA) finns. Uppföljningen av behörigheter i Agresso och LISA behöver dock systematiseras.
Regelbundna kontroller av att behörighetsregistren är fullständiga och korrekta
behöver införas liksom rutiner för kontroll av loggfiler avseende förändringar i
systemens behörighetsregister.
Rutiner och processer avseende ekonomi- och lönehantering är dokumenterade
huvudsakligen via gemensam dokumentation för staden. Nämnden har också
kompletterat detta genom egna riktlinjer/anvisningar. Efterlevnaden av regler
och riktlinjer inom ekonomi- och lönehanteringen behöver årligen följas upp
och kontrolleras.
Verifiering av rutiner för registrering, uppföljning och kontroll av ekonomi- och
lönetransaktioner har skett vid den centrala förvaltningen och på två enheter.
Lönehanteringen har kontrollerats genom stickprov av ett urval ersättningar som
betalts ut via LISA självservice. Behörigheten att använda Agresso har granskats mot attestföreteckning och attestkort. Utifrån verifierande granskning av
rutiner och kontroller görs bedömningen att ekonomi- och lönehanteringen i allt
väsentligt är tillfredsställande organiserad.
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Sammantaget bedömer revisionskontoret att den interna kontrollen avseende
ekonomi- och lönehanteringen i allt väsentligt är tillräcklig efter överförandet av
arbetsuppgifter till servicenämnden.

I detta avsnitt redovisas om nämndens bokslut och delårsrapport är rättvisande
samt om räkenskaperna är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt stadens regler och anvisningar.
Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Kungsholmens stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper för år 2010 är rättvisande.

Maria Lövgren
Enhetschef

Ester Rudolfsson Mattsson
Certifierad kommunal revisor
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Revisionskontorets bedömningskriterier
För avsnitten 2 Nämndens resultat och 3 Styrning, uppföljning och kontroll används följande bedömningar:
Tillfredsställande/Tillräcklig
Inte helt tillfredsställande/
Inte helt tillräcklig
Oacceptabelt/Oacceptabel

Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda
Brister finns som måste åtgärdas
Väsentliga brister finns som måste åtgärdas
omgående

För avsnitt 4 Nämndens bokslut och räkenskaper gäller följande bedömningar:
Rättvisande, Inte helt rättvisande eller Inte rättvisande

Nämndens resultat
Nämnden har uppnått kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer
och föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra.




Nämndens resultat följer fullmäktiges beslut om mål, uppdrag och budget.
Nämnden har inom tilldelat anslag uppfyllt sina mål för verksamheten och
uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.
Nämndens verksamhet har bedrivits enligt lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
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Styrning, uppföljning och kontroll
Nämndens system för styrning, uppföljning och kontroll bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten samt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet och bidrar till en god ekonomisk hushållning för staden, liksom en tillräcklig säkerhet inom nämndens organisation och verksamhet.









Nämnden har ett system för styrning som ger förutsättningar för god ekonomi, effektiv verksamhet och kvalitet.
Nämnden har en ändamålsenlig organisation med en tydlig fördelning av
ansvar och befogenheter.
Nämndens verksamhetsplan överensstämmer med fullmäktiges beslut om
mål, uppdrag och budget. Nämnden har för varje verksamhetsområde fastställt mätbara/uppföljningsbara mål för ekonomi och verksamhet.
Nämnden följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi, verksamhet
och kvalitet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits
åt annan att utföra, analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid
behov.
Nämndens uppföljning ger en rättvisande och tillförlitlig information om
ekonomi och verksamhet.
Nämnden har ett system för intern kontroll för en effektiv och rättssäker
verksamhet samt för att förebygga allvarliga fel och skador.

Nämndens bokslut och räkenskaper
Nämndens redovisning är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning.



Nämndens bokslut är rättvisande.
Nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt stadens regler och anvisningar.
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Revisionsrapporter under perioden april 2010 – mars 2011
Samtliga rapporter finns att ladda ner på www.stockholm.se/revision
2010:2

Hållbar energianvändning

2010:5

Stadens rehabiliteringsprocess – en förstudie

2010:6

Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst?

2010:7

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

2010:8

Stadens gemensamma kösystem för förskolan

2010:9

Idrottsnämndens stöd till barn- och ungdomsverksamhet

2010:10

Avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och
renhållningsnämnden

2011:1

Stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående

2011:2

Äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnitten mellan landsting och
kommun

2011:3

Granskning av stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt
bistånd och är långvarigt arbetslösa

2011:4

Stadens säkerhetsarbete

2011:5

Granskning av affärsmässighet relaterat till ärende om försäljning av
Sädesärlan 6

2011:6

Uppföljning av utbildningsnämndens tillsyn och kontroll av enskilt
drivna förskolor
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