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 Datum Dnr 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Lednings- och verksamhetsstöd 

2016-12-12 VON/2016:76-049 

 
  Vår handläggare   
Björn Persson, ekonom/controller   
 
Internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2017 
Kontroll-
område 

Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Omfattning Kontrollmetod Kontroll-
frekvens 

Rapportering 
via Stratsys till 

Klart 
senast 

Riskbedömning 

Hemtjänsten Granskning av 
utförda, beviljade 
samt fakturerade 
timmar 

Ekonomi-
assistent 

Samtliga interna 
samt externa 
utförare 

Kontroll mot inlagda 
beviljade timmar 

1 gång per 
månad  i 
samband 
med ut-
betalning 

Förvaltnings-
ledning 

7:e måna-
den efter 

Möjlig förekomst att 
rutiner ej är kända. 
Innebär i så fall 
måttliga konsekven-
ser. 

Hemtjänsten Kontroll av antalet 
genomförande-
planer 

IT-samord-
nare/admi-
nistratör 
myndighet 

Externa samt 
interna utförare 

Utdrag ur Treserva per 
enhet 

1 gång per år Förvaltnings-
ledning 

31 decem-
ber 

Sannolikt att det 
förekommer brister i 
nuvarande hantering. 
Leder till kännbar 
konsekvens. 

Särskilda boenden 
äldre och funk-
tionsnedsatta 

Nattinspektion av 
särskilda boenden 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköte-
rska 

Stickprov Oanmälda besök där de 
särskilda boendenas 
tillämpning av gällande 
rutiner nattetid stäms av. 

1 gång per år Förvaltnings-
ledning 

Slutet på 
november 

Möjlig förekomst att 
rutiner och riktlinjer ej 
följs. Leder till 
allvarlig konsekvens. 

Avgiftshantering Debitering Avgifts-
handläggare 

Ta ut rapport ur 
Treserva 

Kontroll av debiterings-
listor samt tillfälligt 
uppehåll 

1 gång per 
månad 

Förvaltnings-
ledning 

Början av 
näst-
kommand
e månad 

Möjlig förekomst att 
rutiner och riktlinjer ej 
följs. Leder till 
allvarlig konsekvens. 

Investeringar Kontroll mot 
beviljade 
investeringar 

Ekonom Samtliga inköp 
bokförda på 
investerings-
konto 

Utdrag ur ekonomi-
systemet 

1 gång per 
månad 

Förvaltnings-
ledning 

Början av 
nästkomm
ande 
månad 

Möjlig förekomst att 
rutiner och riktlinjer ej 
följs. Leder till 
allvarlig konsekvens. 
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 Datum Dnr 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Lednings- och verksamhetsstöd 

2016-12-12 VON/2016:76-049 

 
Kontroll-
område 

Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Omfattning Kontrollmetod Kontroll-
frekvens 

Rapportering 
via Stratsys till 

Klart 
senast 

Riskbedömning 

Privata medel 
särskilt boende 
och gruppbostäder 

Kontroll att uppsatt 
riktlinje kring 
hanteringen av 
privata medel följs 

Ekonomi-
assistent 

Alla kassor Enhetschef på särskilt 
boende samt grupp-
bostäder kontrollerar 
samtliga brukares kassor 
samt att tillämpningen 
av rutinen kring privata 
medel följs. Oanmälda 
inspektioner under året 
av ekonomiassistenter 
som gör stickprov.  

1 gång per år Förvaltnings-
ledning 

oktober Möjlig förekomst att 
rutiner och riktlinjer ej 
följs. Leder till 
allvarlig konse-kvens. 

Representation Kontroll att 
representation sker 
enligt god 
redovisningssed 

Ekonomi-
assistent 

Stickprov Kontroll av 
representation, att 
momsregler följs, att 
syfte framgår 
tillsammans med 
deltagarförteckning och 
att deltagare ej attesterat 
fakturan.  

1 gång per år Förvaltnings-
ledning 

november Sannolikt att det 
förekommer brister i 
nuvarande hantering. 
Leder till kännbar 
konsekvens. 

 

Upphandling Kontroll av att 
upphandlingar/avtal 
följs 

Ekonom Stickprov Kontroll att inköp sker 
enligt givna avtal och 
korrekt upphandling 

2 gånger per 
år 

Förvaltnings-
ledning 

november Sannolikt att det 
förekommer brister i 
nuvarande hantering. 
Leder till kännbar 
konsekvens. 

Krislednings-
organisation 

Att rutiner är kända 
i verksamheten 
samt larmlistor 
liknande är 
uppdaterade. 

Brand- och 
säkerhets-
samordnare 

Total 
genomgång 

Genomgång av hela 
krisledningsorganisation
en hur den ser ut och 
vad det innebär för 
verksamheterna. 
Säkerhetssamordnare tar 
upp detta i respektive 
ledningsgrupp. 

1 gång per år Förvaltnings-
ledning 

november Möjlig förekomst att 
rutiner ej är kända. 
Innebär i så fall 
allvarlig konsekvens. 
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 Datum Dnr 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Lednings- och verksamhetsstöd 

2016-12-12 VON/2016:76-049 

 
Kontroll-
område 

Kontrollmoment Kontroll-
ansvar 

Omfattning Kontrollmetod Kontroll-
frekvens 

Rapportering 
via Stratsys till 

Klart 
senast 

Riskbedömning 

Systematiskt 
brandskydds-
arbete 

Kontrollera så att 
SBA-handbok är 
uppdaterad och 
känd  i verksam-
heten samt att 
aktiviteter är 
genomförda 

Brand- och 
säkerhets-
samordnare  

Total 
genomgång 

Genomgång av hela 
SBA-handboken, chefer 
ansvarar för att respek-
tive verksamhetsområde 
är uppdaterad och att 
aktiviteter är genom-
förda.  Brand- och 
säkerhetssamordnare 
följer upp i respektive 
ledningsgrupp.  

1 gång per år Förvaltnings-
ledning 

November Möjlig förekomst att 
SBA-handbok inte är 
uppdaterad och att 
aktiviteter inte är 
genomförda. Innebär i 
så fall allvarlig 
konsekvens. 

Privata utförare i 
Katrineholms 
kommun 

 

Kontroll enligt 
förfrågnings-
underlag  

Chef 
myndig-
hets och 
specialist-
funktion 

Enligt förfråg-
nings-underlag 

Enligt förfrågnings-
underlag 

Enligt 
förfrågnings
underlag 

Förvaltnings-
ledning 

Oktober Möjlig förekomst att 
rutiner och riktlinjer ej 
följs. Leder till 
allvarlig konsekvens. 
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