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§ 89 
 
Granskning av direktupphandlingar 
2021/129 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har erhållit revisionens granskning av direktupphandlingar, och de två 
rekommendationer som revisionen lämnat till nämnden. 
Inledningsvis konstaterar nämnden att den instämmer i revisionens beskrivning av 
inköp och upphandling, och behovet av en sammanhållen organisation. Det är också 
nödvändigt att säkerställa kompetensen, såväl inom förvaltningen som i kommunen 
som helhet. Nämnden har inga egna specialister inom inköp och upphandling, utan är 
beroende av stöd från kommunstyrelsen i dessa delar. Socialnämnden konstaterar att en 
sådan organisation nu är under uppbyggnad, och ser med tillförsikt fram emot att det 
förslag till kommande organisation som tagits fram av teknik- och serviceförvaltningen 
ska träda i kraft. 
Nämnden förväntar sig att den nya organisationen ska ge det stöd avseende ökad 
kompetens inom direktupphandling, inklusive styrdokument, lagar och regler, som 
behövs. Vidare följer av detta även ökad kompetens och systemstöd när det gäller 
dokumentationskrav vid direktupphandlingar. Ett exempel på sådant systemstöd är 
House of Control, som väntas göra det enklare att ha kontroll på vilka avtal som finns, 
och därmed öka graden av avtalstrohet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att instämma i revisionens beskrivning i den genomförda utredningen samt 
att med ovanstående åtgärder besvara revisionens rekommendationer. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 90 
 
Delårsbokslut 2021 T2 
2021/120 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar ett totalt underskott på -3 851 tkr för andra tertialet 2021, 
vilket enligt prognosen förväntas försämras till -6 300 tkr vid årets slut. Underskott 
finns i huvudsak inom barn- och ungdomsvården, integrationsenheten, 
försörjningsstödet, vuxenvården samt LSS-verksamheten. 
 
Generellt kan förvaltningen konstatera att uppföljningarna blir bättre och bättre från 
verksamheterna. Det är lättare att följa vad utfallet blev. Dock behöver målen på de 
olika nivåerna justeras då de i vissa fall inte går att följa upp på ett enkelt och smidigt 
sätt. KPMG lämnade i sin rapport ett förslag att arbeta vidare och säkerställa kvalitén i 
den nationella statistiken. Detta arbete har förvaltningen påbörjat och det kommer i sina 
delar kunna få genomslagskraft på mål, indikatorer och aktiviteter efter att de justerats 
för 2022. Dock finns det vissa problem med detta, då det finns en eftersläpning av 
statistikanalys för t ex Kolada på minst ett år. När det gäller bedömning av 
socialnämndens mål finns detta dokumenterat under varje målområde. Sammanställning 
och analys är genomförd av förvaltningens utvecklingskoordinator och denne har 
kommunicerat materialet med förvaltningens ledningsgrupp. Det som framgår tydligt är 
bl a utmaningen som finns avseende ett ökat försörjningsstöd och detta i kombination 
med att det finns barn som lever i ekonomisk utsatthet. Totalt har socialförvaltningen 
sex mål varav fem mål som är delvis uppfyllda medan ett mål inte har uppfyllts. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att fastställa delårsbokslutet och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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