
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Annika Andersson

2021-09-07 1 (7)
Dnr SAN-0045/2021

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00• Organisationsnummer: 212000-0175 • w w w .sundbyberg.se

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Svar på revisionsrapport "Granskning av hantering och
utbetalningar av försörjningsstöd och ersättning till HVB"

Beslutsunderlag
Revissionskrivelse den 17 mars 2021
Revisio nsra p po rt ”Granskning av hantering och utbetalningar av försörjningsstöd
och ersättning till HVB” ( R eviso re rna 1 1 / 20 21-2)
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 7 september 2021

Sammanfattning
EY ger social- och arbetsmarknadsnämnden åtta rekommendationer för hantering och
utbetalningar av försörjningsstöd samt ersättning till hem för vård och boende (HVB) i
sin revisionsrapport. Rekommendationerna har givit nämnden t illfälle att systematiskt
gå igenom viktiga delar i de rutiner och processer som finns i nämnden. I vissa delar har
social- och arbetsmarknadsnämnden reviderat arbetssätt och rutiner utifrån EY:s
rekommendationer, till exempel gällande stadens attestregler. I andra delar bedömer
nämnden att internkontrollplanen för 2021, som bland annat inkluderar
implementer ing av kvalitetsledningssystemets rutiner och processer är t illräcklig åtgärd,
till exempel avseende orimligt höga utbetalningsbelopp inom ekonomiskt bistånd.
Vidare bedömer nämnden att EY:s rekommendation i vissa delar inte är ändamålsenliga
för nämndens ansvarsområde, till exempel avseende utbetalningar direkt t ill brukare.

Social- och arbetsmarknadsnämndens plan för att vidareutveckla det systematiska
kval itetsarbetet inleddes i samband med verksamhetsplan och internkontrol lplan 2021.
Det interna förbättringsarbetet, tillsammans med EY:s externa granskning, ger
nämnden bra underlag och goda förutsättningar att for tsatt möta de kvalitetskrav som
ställs utifrån gällande lagar och föreskrifter samt Sundbybergs stads reglementen, mål
och budget.

Förslag till beslut
1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse godkänns som social- och

arbetsmarknadsnämndens svar på revisionsrapporten ”Grans kni ng av hant e rin g
och u t bet al ni ngar a v fö rsö rj ningss t ö d o c h ersät t nin g t il l H VB” .

Helene Bengtson
Förvaltningschef
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Inledning
EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat social- och
arbetsmarknadsnämndens processer för hantering och utbetalningar av
försörjningsstöd samt ersättning till hem för vård eller boende (HVB). Syftet har var it att
bedöma om social- och arbetsmarknadsnämnden bedriver t illräcklig styrning och intern
kontroll i samband med hantering och utbetalningar av försörjningsstöd, samt att
bedöma om social- och arbetsmarknadsnämnden har ändamålsenliga rutiner och
tillräcklig intern kontrol l vid utbetalning av ersättning till externa utförare inom HVB.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit del av EY:s rapport och konstaterar
att rapporten pekar på vissa utvecklingsområden. Revisionsrapporten är därmed till
god hjälp i nämndens systematiska kvalitetsarbete.

Utifrån granskningen rekommenderar EY social- och arbetsmarknadsnämnden att:

säkerställa att utbetalningsprocessen i sin helhet r iskbedöms samt att kontroller
utvecklas baserat på denna,
stärka den interna kontrollen i verksamhetssystemet Treserva ytterl igare,
exempelvis med avseende på att åtgärd krävs från användare som anges som
beslutsfattare,
säkerställa att stadens attestregler efterlevs och utfärda ytterligare anvisningar
inom specifika verksamhetsområden med särskilda förutsättningar,
inkorporera risker kopplat t ill utbetalningsprocessen i nämndens internkontroll,
följa upp ersättningsbelopp inom ekonomiskt bistånd som på en årsbasis verkar
vara orimligt höga,
säkerställa t illräckliga kontroller och rutiner för att tillförsäkra sig om att
brukarnas kontouppgifter är riktiga när det gäller utbetalningar direkt till
brukaren,
definiera ett målvärde och en ambitionsnivå för rättssäkerheten inom
försör jningsstöd, samt
säkerställa att rutinerna för återkrav kring ekonomiskt bistånd tydliggörs i
fastställda rutiner.

Ärendet
EY ger i sin revisionsrapport social- och arbetsmarknadsnämnden åtta
rekommendationer. Förvaltningen beskriver i detta svar på revisionsrapport hur varje
rekommendation hanteras.

Sundbybergs stad använder Stratsys för det systematiska kvalitetsarbetet. Systemet
används som stöd för att säkra verksamhetens kvalitet samt för att planera, leda och
förbättra nämndernas verksamheter. Synpunkter från revisorer och andra intressenter
är en natur lig och viktig del av egenkontrollen i det systematiska kvalitetsarbetet.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har som långsiktigt mål att
kvalitetsledningssystemet Stratsys är ett naturligt arbetsredskap. I 2021 års
internkontrollplan ingår implementering av kvalitetsledningssystemets rutiner och
processer och en plan har tagits fram för detta. Utöver det långsiktiga målet ska olika
aktiviteter och utbildningsti llfällen genomföras och följas upp under året. EY har
granskat social- och arbetsmarknadsnämndens process för hantering och utbetalningar
av försörjningsstöd och ersättning till hem för vård eller boende (HVB). Flera av de
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punkter revisionen lyfter hanteras naturligt inom ramen för implementeringen. Varje
rekommendation från EY besvaras under egen rubrik.

Säkerställa att utbetalningsprocessen i sin helhet riskbedöms samt att
kontroller utvecklas baserat på denna

Revisionens sammanfattande bedömning är att det finns br ister i
utbetalningsprocessens interna kontrol l då kontroller som genomförs inte utvecklats
baserat på en riskanalys. En del av social- och arbetsmarknadsnämndens systematiska
kval itetsarbete handlar om att genomföra riskanalyser och utifrån dessa upprätta
egenkontroll och/ eller vidta åtgärder vid behov. D enn a s ys t emat ik be nämns so m “röd a
t råd en”. I fi guren neda n be skri vs implementer ingsplanen och hur alla nämndens
enheter arbetar med “röda tråden”.

Utbetalningsprocessen kommer hanteras enligt röda tråden under året och utifrån
riskanalysen genomförs egenkontroll med den frekvens och omfattning som krävs för att
säkra kvaliteten. Genom detta systematiska kvalitetsarbete bedömer nämnden att
utbetalningsprocessen säkerställs och revisionens rekommendation följs.

Stärka den interna kontrollen i verksamhetssystemet Treserva ytterligare,
exempelvis med avseende på att åtgärd krävs från användare som anges som
beslutsfattare

Revisionen anser att den interna kontrollen i verksamhetssystemet Treserva bör stärkas
då användare kan anges som beslutsfattare i ett ärende utan att systemet kräver någon
form av åtgärd av användaren.

Stadens verksamhetssystem Treserva har idag inte möjlighet att per automatik stoppa
utbetalningar som inte godkänts enl igt gällande rutin och av rätt beslutsfattare.
Kontrollen behöver därmed göras manuellt. I st yc k et n ed an “Säkerställa att stadens
attestregler efterlevs och utfärda ytterligare anvisningar inom specifika
verksamhetsområden med särskilda förutsättningar” b eskri vs hu r ko nt rol l e n av
utbetalningar genomförs.

I sa m band m ed u p phand l in g av v erksa mh et ss ys t em är frågan o m ”au t o mat st o pp ”
aktuell . Alla verksamhetssytem har dock olika funktionaliteter som behöver vägas och
bedömas. Nämnden kan inte i dagsläget uttala sig om den interna kontrollen framöver
kommer hanteras automatiskt i ett verksamhetssystem eller manuell t enligt gällande
anvisningar.

Process

• Välj några
processer att
gå igenom
under 2021

• Välj minst tre
processer där
egenkontroll
behövs

Risk

• Vilka risker
finns i
processen?

• Använd
riskmatrisen

Egenkontroll

• Har ni redan
egenkontroll?
Skriv in

• Saknas egen-
kontroll
Ta fram och
skriv in

(Åtgärd)

• Behövs åtgärd
för att säkra
kvaliteten?
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Säkerställa att stadens attestregler efterlevs och utfärda ytterligare anvisningar
inom specifika verksamhetsområden med särskilda förutsättningar

Enligt Sundbybergs stads attestregler ska samtliga ekonomiska transaktioner attesteras
innan de verkställs. För ekonomiskt bistånd har detta i praktiken skett efter utbetalning
vilket är en avvikelse mot stadens attestregler. Som revisorn påtalar är stadens
attestregler inte anpassade efter ekonomiskt bistånds särskilda förutsättningar vilket
behöver åtgärdas. För övriga verksamhetsområden fungerar attestreglerna väl.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt rörande utbetalning har efter
revisionens genomförande förändrats och anpassats efter stadens attestregler. För den
enskilde innebär detta att det tar något längre tid att få försörjningsstöd tillgängligt på
kontot. Personer i akut nöd kan dock få försörjningsstöd utbetalat samma dag genom
ICA-kort. Utbetalning genom ICA-kort innebär att pengarna omedelbart sätts in och kan
användas via kortet , men det innebär också en extra kostnad för staden. Utbetalning via
ICA-kort följer stadens attestregler och godkänns via Bank-ID.

Det nya arbetssättet innebär att fler personer än aktuel l enhetschef behöver ha attesträtt
för utbetalningar, trots att dessa personer inte är ekonomiskt ansvariga för kontot. Det
nya arbetssättet behöver därför riskbedömas då det innebär andra risker än tidigare
arbetssätt med verkställighet innan attest.

Genom det förändrade arbetssättet säkerställer nämnden att stadens attestregler
efterlevs för ekonomiskt bistånd liksom för andra verksamhetsområden. Därmed följs
EY:s recommendation.

Inkorporera risker kopplat till utbetalningsprocessen i nämndens internkontroll

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar årligen fram en internkontrollplan i samband
med budgetarbetet. Internkontrol lplanen tas fram utifrån den risk- och
väsentlighetsanalys som genomförs. Om det är hög sannolikhet och allvarliga
konsekvenser av att en oönskad händelse inträffar hanteras risken ofta i
internkontrollplanen.

Utifrån EY:s granskning kommer nämnden göra en risk- och väsentlighetsanalys av
utbetalningsprocessen inför 2022 års verksamhetplanering. Beroende på vilka oönskade
händelser som identifieras och det riskvärde som renderas kan utbetalningsprocessen
hanteras i internkontroll eller på annat sätt. Nedan beskrivs arbetsgången.

EY anser att det är anmärkningsvärt att nämnden inte identifierat risker kopplat ti ll
utbetalningsprocessen i internkontrol lplanen, samt att det inte finns någon typ av
egenkontroll och återrapportering kopplat t ill detta. Social- och
arbetsmarknadsnämndens arbetssätt är att lyfta särskilt stora risker t ill
internkontrollplanen medan andra hanteras genom egenkontroll. Förvaltningen tar
därutöver fram ekonomiska rapporter varje månad samt återrapporterar till nämnd i
enlighet med stadens styrprocess. Arbetssättet kring internkontroll följer stadens
principer för ledning och styrning.

Oönskad händelse
Sannolikhet x
Konsekvens =

Riskvärde

- Internkontroll?
- Annan hantering?
- Risken accepteras?

Utbetalningsprocess
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“O bservera a tt ti l l synen i nte ä r en fu l l st ä nd i g i nv enter i ng a v v erks a mh etens r isker och
kontr ollaktivi teter . Tillsynen visar endast de mest väsentliga oönskade händelser na för
v i l ka v erks a mh eten pr i o r i t era t a tt fö rbä tt ra d en int er na ko ntr o l l en” (ref. 210531
Anvisningar i Stratsys).

Som EY noterar finns i allt väsentligt t illräcklig kontrol l av utbetalningsprocessen för
HVB medan viss utveckling behövs för utbetalning av försörjningsstöd. Vidare
konstaterar EY att det ekonomiska utfallet följs upp varje månad. Nämnden kommer
utifrån revisionens rekommendation behandla utbetalningsprocessen enligt modellen
för riskanalys ovan, för att bedöma om processen har så stora risker att enheternas
egenkontroll och de månatliga ekonomiska rapporter som tas fram inte är tillräckliga.

Följa upp ersättningsbelopp inom ekonomiskt bistånd som på en årsbasis verkar
vara orimligt höga

Revisionen bedömer att det vore lämpligt att införa en uppföljning av hur stora
ersättningsbelopp som erhålles för individer inom ekonomiskt bistånd över en längre
period. Detta för att identi fiera summor som verkar orimligt höga.

Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och famil jer en skälig levnadsnivå. Den
skäliga levnadsnivån är inte fastställd t ill ett visst belopp och kan bestå av andra värden
än pengar. Behovsprövningen för ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn
till omständigheterna i det specifika fallet (ref. 210520 Ekonomiskt bistånd -
Socialstyrelsen). Stora hushåll med barn får till exempel högre ersättningsbelopp
jämfört med mindre hushåll.

Varje månad granskar och attesterar enheten för ekonomiskt bistånd sina utbetalningar.
Ekonomicontroller, avdelningschef och enhetschef stämmer av varje månad och i denna
process upptäcks orimligt höga utbetalningar . Det har inte inträffat att sådana belopp
funnits med vid kontrollerna. Däremot har ersättning till skyddade boenden t idigare år
funnits med på attestlistorna vilket kan ha uppfattats som orimligt höga belopp (som
överstiger riksnormen). Dessa belopp har avsett placer ingar och inte utbetalning av
ekonomiskt bistånd till enskilda personer. Vidare har social- och
arbet smar knad snä mnden ” t äc kt u pp” när F ö rsä krin gs kas sa ns et a bl eri ngse rsä t t ni ng int e
hunnit utbetalas. Dessa summor kan ibland uppfattas som höga då de kan inkludera till
exempel bostads- och barnbidrag. Ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning
återbetalas dock till nämnden av Försäkringskassan och är ingen faktisk kostnad för
staden.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har gått igenom utbetalningsprocessen utifrån
EY:s rekommendation och bedömer att arbetssättet kring utbetalda belopp är väl
fungerande.

Säkerställa tillräckliga kontroller och rutiner för att tillförsäkra sig om att
brukarnas kontouppgifter är riktiga när det gäller utbetalningar direkt till
brukaren

Revisionen anser att det saknas rutiner för utbetalningar direkt till brukare när det
gäller att t illförsäkra att kontouppgifterna är riktiga.

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd är ett av få stöd som inte bedöms
individuell t inom socialt jänsten. Hela familjens inkomster och utgifter räknas ihop och

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/?utm_campaign=nyhetsbrev210520&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/?utm_campaign=nyhetsbrev210520&utm_medium=email&utm_source=apsis
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försörjningsstöd är det yttersta skyddsnätet. Såväl makar som sambor har
försör jningsplikt gentemot varandra och utbetalningen ska ge skäliga levnadsvillkor för
hela hushållet. Vidare ska insatser enligt SoL anpassas efter den enskildes behov. Att en
utbetalning går t ill ett konto i annat namn än sökandes kan bero på att en person har
sådana språkliga eller kognitiva svårigheter att hen ordnat sin livssituation så att hen får
stöd av närstående att sköta ekonomin. Socialsekreterare behöver dock alltid vara
uppmärksam på om det finns indikationer på våld i nära relation som tar sig uttryck i
ekonomiskt våld. Av denna anledning ställer socialsekreteraren både generella frågor
och frågor på förekommen anledning. Om indikationer om ekonomiskt våld finns
erbjuds den enskilde stöd.

Utbetalning av försörjningsstöd görs t ill det konto som sökanden har uppgett förutsatt
att det inte är felaktigt. Felaktiga kontonummer stoppas automatiskt av bankerna och
den enskilde får då rätta kontouppgiften.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att de kontroller och rutiner som
tillämpas för utbetalningar och kontouppgifter är väl fungerande och tillräckliga.

Definiera ett målvärde och ambitionsnivå för rättssäkerheten inom
försörjningsstöd

Revisonen rekommenderar social- och arbetsmarknadsnämnden att definiera målvärde
och ambitionsnivå för rättsäkerheten inom försörjningsstöd. Nämnden följer huruvida
beslut rörande försörjningsstöd står fast vid överprövning men har valt att inte använda
målvärde i frågor som rör rättssäkerhet. Däremot följs domar upp och analyseras. Syftet
är att se trender och på så sätt säkra kvalitet och rättsäkerhet. Domskäl och statistik
används systematiskt för att utveckla handläggningen och beslutsfattandet. Uppföljning
av domar är en del av medarbetarnas lärandeprocess och används för att fånga upp
inom vilka områden som förvaltningen kan behöva genomföra utbildningsinsatser. Att
beslut överprövas och att rättsläget fastställs kontinuerl igt är en del av rättssäkerheten.
Vidare kan det ske ändringar i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om
ekonomiskt bistånd (senast i kungörelse den 21 april 2021). Att ständigt utveckla
handläggning och myndighetsutövning är av största vikt men social- och
arbetsmarknadsnämnden bedömer inte att ett målvärde för försörjningsstöd främjar
rättssäkerheten.

Uppföljning av domar som rör ekonomiskt bistånd visar att antalet domar som
återförvisades under senare delen av 2020 minskade. Detta kan tyda på att
beslutsmotiveringarna blivit mer rättssäkra och tydliga. Även om social- och
arbetsmarknadsnämnden inte har något målvärde så har nämnden en ambitionsnivå.
Ambitionsnivån är faststäl ld t ill att ge individuellt utformat stöd enligt lagstiftning och
de budgetramar som beslutats. För rättssäkerhetsområdet innebär det bland annat att
nämnden agerar snabbt och korrekt. Vidare arbetar nämnden med indikatorer och
jämförelser för att stämma av insatsen på gruppnivå. Utifrån det utvecklingsarbete som
pågår och minskningen av ansökningar som omprövas efter domslut bedömer social-
och arbetsmarknadsförvaltningen att ambitionsnivån möts i tillfredsställande
omfattning.
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Säkerställa att rutinerna för återkrav kring ekonomiskt bistånd tydliggörs i
fastställda rutiner

Revisionen påtalar att det saknas skrift liga rutiner för återkrav av ekonomiskt bistånd.
Enheten för ekonomiskt bistånd har väl fungerande rutiner för hur återkrav av
ekonomiskt bistånd enligt 9 kap. 1 § SoL ska genomföras. Rutinerna har följts på
enheten men har inte varit skrift liga. Rutinerna har i samband med revisionen skrivits
ned tydligare och kvalitetssäkrats. De skrift liga rutinerna för återkrav av ekonomiskt
bistånd har därefter lagts in i kvalitetsledningssystemet Stratsys. Social- och
arbetsmarknadsnämnden följer därmed EY:s rekommendation att säkerställa rutinerna
för återkrav kring ekonomiskt bistånd.
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