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 Maria Sörqvist (C) 
 Hilden Talje (M) 
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Utses att justera Britt-Marie Andrén Karlsson och Hilden Talje (M) 
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Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 40-45 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Maria Sörqvist 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Sociala myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-06 

Datum för anslags 2022-12-12 Datum för anslags 2023-01-03 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  Kommunhuset, Sektor omsorg, Henån 
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Övriga deltagare: 
Anna-Karin Jansson Argani, enhetschef IFO Barn och unga § 40-41 
Hanna Bernmar, enhetschef IFO vuxen § 42 
Lisa Abrahamsson enhetschef/kvalitetsutvecklare § 43-44 
Lena Gardtman, sektorschef 
Helena Arvedahl, sekreterare 
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§ 40 SM/2022:1 

Personärenden 2022 
 

Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1207-1231. 
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§ 41 SM/2022:2 

Genomgång placeringar barn 
 

Sociala myndighetsnämnden beslutar att 
Lägga informationen till handlingarna. 
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Sociala myndighetsnämnden 2022-12-06 

 

 

 

 

§ 42 SM/2022:10 

Genomgång placeringar vuxen 
 

Sociala myndighetsnämnden beslutar att 
Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 43 SM/2022:15 

Uppföljning av årets intern kontroll 2022 
 

Sociala myndighetsnämnden beslutar att 
 
Godkänna redovisad återrapportering av utförd granskning enligt 2022 års internkontrollplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 

och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I 

detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade 

behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den 

interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 

 

Varje nämnd har en skyldighet att:  

 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  

 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

 

Sektor omsorgs internkontrollplan för Sociala myndighetsnämnden 2022 innehåller ett 

kontrollobjekt, och visar inte på att ytterligare åtgärder behöver vidtas. 

 

 

Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 

Sektor omsorg 
Journalgranskningar 
familjeenheten 
 

 

Kontroll av journaler för att säkerställa att utredning har kommunicerats, att den 
enskilde har en genomföranden/vårdplan etc.  

Resultat: Journalgranskning har visat på en ökad kvalitet i dokumentationen. Någon 
enstaka genomförandeplan har saknats, vilket åtgärdats omgående.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 44 SM/2022:14 

Internkontroll 2023 
 

Sociala myndighetsnämnden beslutar att 

1. Godkänna internkontrollplan 2023 i enlighet med bilaga daterad 2022-12-06. 

2. Lämna sociala myndighetsnämndens internkontrollplan till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som beslutades av kommunfullmäktige 2013-12-
12 § 197 anges följande om intern kontroll: ”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens 
styrsystem”. I begreppet intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika 
samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:  

 Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen  

 Säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs  

 Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av 
oavsiktliga eller avsiktliga fel  

 Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning  

 Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.  

Sociala myndighetsnämnden har genom COSO-modellen tagit fram kontrollobjekt och genomfört 

en sannolikhets- och konsekvensanalys.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-06 
Intern kontrollplan Sociala myndighetsnämnden 2023 - bilaga 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 45 SM/2022:6 

Delegationslistor - anmäls för kännedom 
 

Sociala myndighetsnämnden beslutar att 
Lägga informationen till handlingarna. 
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