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Revisionsberättelse för Vård- och äldrenämnden 
år 2020

Vi har granskat Vård- och äldrenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och om-
fattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi 
att målvärdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är 
uppnådda. 

Vi konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, och 
det är genomfört.

Vi bedömer att Vård- och äldrenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Vård- och äldrenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-15

Boris Preijde Ingwer Kliche Lena Brännmar
Ordförande Vice ordförande

Bengt Sandell Jürgen Urbas Gabriel Barkarmo 

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Andra revisorsgruppen
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 35 913 tkr jämfört med budget. Resultatet beror främst på 
positiva avvikelser avseende personalkostnader. Nämnden påpekar att den sena avtalsrörelsens 
resultat var svårprognostiserad. I kostnadsposten personal ingår inte enbart lönekostnader utan 
även kostnader för personal i form av personalvård, kompetensutveckling, arbetskläder samt 
inhyrd personal. 

Nämndens intäkter översteg budget med 17 900 tkr och utgör 1,2 % av nämndens totala kost-
nadsvolym. De ökade intäkterna beror till största delen på ökade statsbidrag om 15 200 tkr. 
Nämnden har fått stimulansbidrag för att digitalisera och utveckla välfärdsteknik med den 
äldre i fokus samt är utsedd som modellkommun inom samma satsning. Nämnden har även 
fått bidrag för att motverka ensamhet bland äldre samt bidrag inom äldreomsorgslyftet samt 
blivit kompenserade för merkostnader på grund av covid-19. Kostnaderna för året blev 17 900 
tkr lägre än budgeterat. Avvikelseposterna återfinns främst inom personal- samt material- och 
tjänstekostnader. 

Bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Bufferten har, enligt beslut i VÄN i september, i sin helhet fördelats ut till verksamheterna för 
att användas till investeringar som kommer brukarna till del.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna per verksamhet.

Verksamheternas resultat 
• Resultatet för Central administration visar på ett underskott om 2 500 tkr för året. 

Intäkterna avviker mot budget med 3 300 tkr och förklaras främst av statsbidrag för 
utveckling av välfärdsteknik, intäkterna möts dock av ökade kostnader i form av  
material och tjänster.

• För Vård och omsorg i ordinärt boende redovisas ett överskott på 28 700 tkr som  
direkt kan kopplas till mindre efterfrågan av insatser, främst inom hemtjänsten, d.v.s. 
mindre timmar än budgeterat har utförts. Orsaken till minskade insatser tros vara  
rädslan för nya kontakter och den smittrisk en insats kan medföra. Totalt återfinns ett 
överskott för beslutade insatser inom verksamheten som uppgår till 53 500 tkr.
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• Resultatet för Vård och omsorg i särskilt boende genererar ett överskott för året på 
8 100 tkr och är en direkt koppling till pandemin och den minskade beläggningen på 
vård- och omsorgsboendena. Intäkterna ligger 10 200 tkr över budget och förklaras 
främst av statsbidrag. Kostnaderna överstiger budgeten med 2 100 tkr och förklaras  
till stor del av de extra merkostnaderna med hänvisning till covid-19 i form av personal-
resurser, personalkostnader inom äldreomsorgslyft samt personalresurser för insatsen att 
minska ensamheten. Alla dessa merkostnader har bekostas av statsbidrag.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

3    5   1    0 –  av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige 
har fastställt:

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) 
Målvärdet på 15 personer är inte uppnått och resultatet på 16 är lägre än 2019 (17 per-
soner år 2019). En åtgärd som vidtagits för att uppnå måluppfyllelse är en utökning av 
grundbemanningen, d.v.s. högre andel tillsvidareanställda medarbetare och färre andel 
timvikarier. Verksamheten arbetar aktivt med säkra att medarbetarna har de kompeten-
ser som krävs samt har arbetat med schemaläggning efter verksamhetens behov.

• Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 
Målvärdet på 230 bostäder uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall på 221 
stycken. Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghets-
bostäder är begränsade, då kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostä-
der, det gör fastighetsägarna. Samtidigt är det viktigt för nämndens verksamheter att det 
finns tillgängliga och attraktiva bostäder för äldre. En del av de kommunala bostadsbo-
lagen har planer på att bygga fler trygghetsbostäder.

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, % 
Målvärdet är 92 % och utfallet 2020 är 82 %. Målvärdet är inte uppnått och har för-
sämrats något mot föregående år (84 % år 2019). Personer som har hemtjänst ska ges 
möjlighet till delaktighet gällande deras vård och omsorg och påverka hur insatser för-
läggs och utförs. Utbildning i social dokumentation har planerats löpande under året 
med utgångspunkt i IBIC (individens behov i centrum) och grundas på vikten av den 
enskildes delaktighet av dess vård och omsorg. Dock har utbildningen behövts pausats 
under pandemin.

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten, % 
Målvärdet är 90 % och utfallet 2020 är 83 %. Målvärdet är inte uppnått men har för-
bättrats jämfört med föregående år (år 2019 81 %). Vården och omsorgen ska vara sam-
ordnad och sammanhållen, vilket innebär att kommunens hemtjänst och hemsjukvård 
samt primär- och specialistvård ska samverka runt de mest sjuka äldre för att uppnå så 
god livskvalitet och trygghet som möjligt. Den enskilde ska ges möjligheter till delaktig-
het och kunna påverka hur insatser förläggs och utförs.
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• Andel ekologiska livsmedel, % 
Målvärdet är 50 % och utfallet 2020 är 47,5 %. Målvärdet är därmed inte uppfyllt. 
Måluppfyllelsen har dock ökat månad för månad, vilket beror på att även de produkter 
som handlas från Ica-City nu går att hantera i kostverksamhetens uppföljningssystem 
Compare. Från maj 2019 har livsmedelskostnaderna successivt ökat vilket till stor del 
kan kopplas till Borås Stads distributionscentral. Prisökningarna kan innebära svårig-
heter för kostverksamheten att under 2021 bibehålla eller utveckla andelen ekologiska 
inköp.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %  
Sjukfrånvaron för 2020 visar på ett utfall på 12 %. Vård- och äldrenämnden når inte 
målet på 7,5 %. Vård- och äldrenämnden uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört 
med nämndens mål och med Borås Stads genomsnitt. Nämnden har haft en trend med 
sakta sjunkande frånvarosiffror fram till och med februari 2020. I samband med utbrot-
tet av covid-19 bröts den trenden. Sjukfrånvaron för perioden december 2019-november 
2020 är 11,9 %. I ett långsiktigt perspektiv fortsätter nämnden arbetet med att minska 
sjukfrånvaron. Screeningar av enheter inom ramen för Borås Stads övergripande projekt 
”Frisk organisation” har fortsatt även efter pandemiutbrottet.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Nämnden har inte nått det uppsatta målet på 130 årsarbetare. 2020 års resultat uppgår 
till 164,1 stycken, vilket är en minskning jämfört med 2019. Nämnden har under året 
haft ett utökat behov av timavlönade på grund av den ökade frånvaron, som i sin tur 
beror på pandemiutbrottet.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Nämnden når inte det uppsatta målet på 45 %. En knapp tredjedel (29,6 %) av de 
anställda nyttjar stadens friskvårdsbidrag och det innebär en minskning jämfört med 
föregående år (34,6 % år 2019). Sammanlagt har 720 medarbetare erhållit bidraget och 
1 000 tkr har betalats ut. Sannolikt har även denna indikator påverkats av den pågående 
pandemin menar nämnden.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikatorer med målvärden, vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående. 

0    1   0    0 – av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, och det 
är genomfört.

0    0   1    0 –  av 1 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett ett uppdrag till förvaltningen och det är inte genomfört.

0    1   0    0 –  av 1 nämndens indikatorer
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Konsekvenser av coronaviruset
Konsekvenser av coronaviruset har för Vård- och Äldrenämnden varit omfattande. Man har 
arbetat för att förhindra smittspridning i nämndens verksamheter och bland seniorer i stort 
samt säkra en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Nämnden delar upp det i konsekvenser ur ett 
brukarperspektiv, ur ett medarbetarperspektiv och ur ett ekonomi- och organisationsperspektiv. 
Det rör allt ifrån att upprätthålla besöksförbud, stänga mötesplatser/restauranger, bryta äldres 
isolering, verkställa beslutade insatser samt se över rutiner för informationsöverföring och an-
vändning av skyddsutrustning. Nämnden poängterar att man tagit fram rutiner för testning, 
arbetat med konsekvenserna av ökad korttidsfrånvaro samt genomfört olika insatser för att säkra 
medarbetarnas basala hygienrutiner samt användning av skyddsutrustning. 

Utifrån ett organisationsperspektiv har utvecklingsprojekt, samarbeten regionalt och nationellt 
tappat fart och behöver tas igen när pandemin är över. En effekt av pandemin, menar nämnden, 
är att flödena mellan insatser fördröjs, t ex gällande in- och utflyttning från vård- och omsorgs-
boenden, där brukare i ordinärt boende väljer att vänta med att flytta in till vårdboende p.g.a. 
rädsla för smitta. 

Nämnden har därutöver fått statsbidrag med anledning av covid-19 och p.g.a. dessa förväntas 
inga ekonomiska konsekvenser uppstå gällande merkostnader. Dock uppstår flera andra eko-
nomiska konsekvenser p.g.a. verksamhet och projekt som uteblivit, samt intäkter som minskat 
– egenvårdsavgifter och försäljningsintäkter för måltider exempelvis. Totalt har den ekonomiska 
konsekvensen för nämnden avseende pandemin genererat ett överskott på 53 000 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Hemtjänsten – personer som vårdtagare möter
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats sedan föregående år, trots den pågående pandemin 
som inneburit hög frånvaro av medarbetare för verksamheten. Personalkontinuitet innebär att 
den enskilde får vård och omsorg av så få olika personal som möjligt. En åtgärd som vidtagits för 
att uppnå måluppfyllelse är en utökning av grundbemanningen, dvs. högre andel tillsvidarean-
ställda medarbetare och färre andel timvikarier. 

Verksamheten arbetar aktivt med säkra att medarbetarna har de kompetenser som krävs som 
exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån delegation. En god schemaläggning efter 
verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna till vissa brukare är 
en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. Analys av korta besök är genomförd och visar att 
ca 5 % av alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa besök inte kan samplaneras 
med andra insatser kan det innebära försämrad kontinuitet. Att minska frånvaro och att öka 
trivsel bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet. Vid sista 
kontinuitetsmätningen under året hade fyra av hemtjänstgrupperna ett resultat som var lägre än 
målvärdet på 15 personer.

Samverkansöverenskommelse med Västra Götalandsregionen
Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
i kraft. Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård 
och omsorg. 

Överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har enligt nämnden fungerat bra under 
pandemin. Omställningen till nära vård pågår och kan komma att påverka nämndens arbets-
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börda framöver, i och med att den kan leda till att fler brukare och patienter får sina vårdbehov 
tillgodosedda i hemmiljön eller på en korttidsenhet istället för att läggas in på sjukhus. Arbetet 
kan alltså komma att påverka nämnden i och med övervältringskostnader. 

Beslut har även fattats om implementering av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som 
kommer att ersätta det nuvarande systemet SAMSA. 

Nämndens handlingsplan (EY-rapporter)
En extern revisionskonsult, EY, gjorde två uppdrag åt Vård- och äldrenämnden under 2017/2018. 
Den första översynen gällde verkställighetens organisation. Det andra uppdraget var en utvär-
dering av hemtjänstens planeringsenhet. Syftet var att lyfta fram för- och nackdelar utifrån 
nuvarande ”central”- respektive lokalt placerad insatsplanering (ur ett medarbetarperspektiv, ett 
brukarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv). 

Tf förvaltningschef tog beslut om åtgärder som kopplades till en åtta sidor lång handlingsplan. 
Av åtgärderna är samtliga avslutade, verkställda eller påbörjade. Följande uppdateringar har lagts 
till i handlingsplanen under 2020:

• Kartläggning av behov av riktlinjer och rutiner pågår. Nämnden genomför bl.a.  
satsningar för att minska seniorers digitala utanförskap och stödmaterial kopplat till 
SAM-kalendern har tagits fram. 

• Pågående arbete med kompetensförsörjningsplan för undersköterskor kommer att  
införlivas i det arbete som KAL-gruppen gör och som Kommunfullmäktige i Budget 
2021 gett Kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att genomföra.

• Ett utvecklingsarbete ”Värdeskapande hemtjänst” har startats upp och en del i det  
är att planerarna flyttar ut till hemtjänstgrupperna senast 30 april 2021.

• Chef för ekonomifunktionen kommer under 2021 att utreda och ta fram förslag på  
hur resursfördelningsmodellen kan utvecklas. 

Personalomsättning och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var på väg ner i början av 2020 och har stadigt gått ner de sista åren. Pandemin har 
påverkat och lett till en hög sjukfrånvaro under hela året, särskilt då personal måste vara hemma 
vid minsta symptom. I samarbete med andra förvaltningar har förvaltningen tagit fram egentest 
till hemmet för pågående covid-19-infektion vilket varit en viktig del i att stoppa smittspridning-
en. Förvaltningen är i hög utsträckning beroende av att medarbetare är på plats.

Verksamhetsområdet Myndighet har sedan våren 2020 för första gången sedan nämnden bildades 
lyckats bli fullbemannade på biståndshandläggare, som under flera år varit en svårrekryterad 
grupp. Utöver att ha blivit fullbemannade har myndighet överanställt ett par biståndshandläg-
gare vilket visat sig vara lyckosamt både vad gäller personalomsättningstal och sjukskrivningstal. 
Personalomsättningen har minskat från 17 % 2019 till 6 % år 2020. Sjukfrånvaron har förbättrats 
år för år, så även i år trots pågående pandemi. 2020 var sjukfrånvaron 5,5 % i snitt under året och 
2019 var samma siffra 7 %. Verksamheten Myndighet har arbetat aktivt med att öka förutsätt-
ningarna för en välmående och välfungerande arbetsplats. De områden som enligt forskning och 
beprövad erfarenhet visat sig ge resultat har det satsats på: lön, nära arbetsledning/metodstöd, 
ordning och reda och arbeta utifrån en systematisk kompetensförsörjningsplan. Vad gäller lön har 
det utifrån omvärldsbevakning nu visat sig att myndighetsutövande medarbetare står sig starkt 
i jämförelse. Utifrån detta har Personal och förhandling fattat beslut att erfarenhetssatsningen 
som pågått sedan 2016 kommer att fasas ut efter 2020 års utgång.
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Leasing av fordon
Vård- och äldreförvaltningen, särskilt hemtjänsten och hemsjukvården, är i hög utsträckning 
beroende av fordon för att kunna utföra sin verksamhet och använder också en stor andel av 
stadens totala fordonsinnehav. Stora summor har tidigare gått åt till att reparera skador på dessa 
fordon. Bilarna har leasats under treårsperioder, men då de blivit nerkörda och skadade och har 
resulterat i höga kostnader för nämnden. 

För att minska antalet fordonsskador så har förvaltningen under året genomfört utbildningar 
med sin personal. Presidiet och förvaltningsledningen har även haft möten med Servicenämnden, 
som administrerar fordonen. Numera går det att se vem som är ansvarig för vilken bil och man 
måste lämna in skadade bilar på en gång för att undvika att skadorna blir liggande. Åtgärderna 
har lett till en minskning av antalet fordonsskador.  

IBIC
Personer som har hemtjänst ska ges möjlighet till delaktighet gällande deras vård och omsorg och 
påverka hur insatser förläggs och utförs. IBIC (Individens behov i centrum) är ett behovsinriktat 
arbetssätt som inleds med att ta reda på vad den äldre vill uppnå samt vad som är viktigt, stöd-
jande eller hindrande i det dagliga livet. Därefter planeras insatserna tillsammans med den äldre. 

Vård- och äldreförvaltningens gemensamma IBIC-projekt med Sociala omsorgsförvaltningen 
avslutades vid årsskiftet 2019/2020. Projektets resultat tas om hand i det fortsatta arbetet med 
processen Tillhandahålla omsorgs och stöd enligt SoL. I det arbetet kommer fokus vara ett 
behovsinriktat arbetssätt och den enskildes delaktighet.

Vård- och äldreförvaltningen menar att man i alla utbildningar i social dokumentation väver in 
IBIC. På grund av pandemin har arbetet på vård- och omsorgsboenden dock pausats. 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostäder är begrän-
sade, då kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör fastighetsägarna. 
Samtidigt är det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgängliga och attraktiva 
bostäder för äldre. En del trygghetsbostäder är under uppbyggnad, bland annat bygger AB 
Bostäder Regementsstaden med 48 trygghetsbostäder med trolig inflyttning under 2022. Även 
Viskaforshem förväntas ha inflyttningsklara trygghetsbostäder under 2022 i Viskafors. Vård- och 
äldrenämnden har ett samarbetsprojekt med Viskaforshem där en öppen mötesplats planeras i 
samma lokaler som trygghetsbostäderna. Fristadbostäder planerar ett trygghetsboende med ett 
30-tal lägenheter som också har troligt inflyttning under 2022 och där är det gångavstånd till 
den öppna mötesplatsen på Skogslid. Utöver dessa trygghetsbostäder planerar AB Bostäder för 
att bygga trygghetsbostäder på Kyrkvägen i Brämhult och Toarpshus i Dalsjöfors.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Inga fördjupade granskningar som rör nämnden har genomförts under året.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 
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Nämnden har under år 2020 antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har 
gjort en egen riskanalys som identifierade 24 risker. Planen för intern kontroll omfattade 12 kon-
trollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 16 februari 2021. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 19 januari 2021 med Vård- och äldrenämndens presidium, förtroen-
devalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp-
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vård- och äldrenämnden har under året inte uppnått målvärdena för åtta av nio indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indika-
torer. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer 
är bristfällig. Kommunfullmäktiges uppdrag har genomförts. Stadsrevisionen noterar att konse-
kvenser av coronaviruset för Vård- och äldrenämnden har varit omfattande. Förhållandena har 
bl.a. försvårat för nämnden när det gäller att uppnå Kommunfullmäktiges indikatorer.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 35 913 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksam-
hetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens 
plan för intern kontroll för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort 
en uppföljning av den interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen 
innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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