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Svar till revisionen avseende genomförd granskning av kommunens 
avtalshantering

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna svar till revisionen i enlighet med 
tjänsteskrivelse från förvaltningen.

Beslutsunderlag
Missiv avtalshantering (Hid.: SN 2018.1707),
Slutrapport; Granskning av kommunens avtalshantering (Hid.: SN 2018.1708,
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-18, av enhetschef för kansli- och utvecklingsstab Jenny Blom.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har i granskningsrapport avseende kommunens avtalshantering rekommenderat 
socialnämnden att tydliggöra vilka avtal som ska återrapporteras till nämnd i enlighet med den nya 
kommunallagen samt att se över verksamheten kring utbetalningar av bostadsanpassningar och överväga 
genomföra en upphandling.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden vill såsom svar rörande revisionens rekommendation om att det bör tydliggöras vilka 
avtal som ska återrapporteras till nämnd i enlighet med den nya kommunallagen, framföra att detta 
kommer att göras i en pågående revidering av befintlig dokumenthanteringsplan. Revideringen kommer 
att genomföras under hösten 2018.

Vad gäller revisionens rekommendation av att se över verksamheten kring utbetalningar av 
bostadsanpassningar och överväga att genomföra en upphandling så har ansvarig enhet inom Social 
Omsorg påbörjat ett arbete i samarbete med upphandlingsavdelningen för att inlemma åtgärder som görs 
via bostadsanpassningsbidrag i nuvarande och kommande upphandlingar. Den nya 
bostadsanpassningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018 har möjliggjort för kommunen att göra 
upphandlingar för åtgärder som utförs enligt bostadsanpassningslagen med kommunen som beställare. 
Detta gäller enbart åtgärder som görs med fullmakt från personen som beviljats 
bostadsanpassningsbidrag. När bostadsanpassningsbidrag betalas ut till enskild bidragstagare har 
kommunen ingen möjlighet at påverka, utan bidragstagaren bestämmer själv vem/vilka som utför arbetet. 
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Socialnämnden vill med anledning av revisionens bedömning av att nämnden sagt upp avtalet med 
IDAG vård och omsorg AB på felaktiga grunder (granskningsrapport s 19) framföra att uppsägningen 
inte alls har skett på felaktiga grunder. Socialnämnden har ett ansvar i enlighet med socialtjänstlagen att 
tillse att barn under 18 år får den omvårdnad som de behöver. Avtalet sades upp då omvårdnaden inte 
var godtagbar enligt Individ- och familjeomsorgens bedömning. Socialnämnden är skyldig att genast 
åtgärda en boendesituation som inte kan anses skälig ur barnens perspektiv. Kommunen är skyldig att 
följa socialtjänstlagen liksom även barnkonventionen som Sverige ratificerat. Det framkommer inte i 
granskningsrapporten utifrån vilka hållbara och relevanta argument som revisionen gör bedömningen att 
avtalet skulle ha frångåtts på felaktiga grunder.
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