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Analys och risker för kommunstyrelsen och nämnder

Riskbedömning



Struktur och disposition

SKR:s omvärldsanalys och rikspolitik

• Hämtas från SKR:s omvärldsanalys och regeringens budgetproposition.

Lagar och förordningar 

• Hämtas från Regeringsdepartementets sammanställning av nya lagar och förordningar.

Statistik

• Hämtas från databasen Kolada.

Utmaningar och större händelser

• Hämtas från genomförda granskningsinsatser samt styrelsens/nämndernas egna identifierade 
utmaningar i till exempel särskilda, verksamhetsuppföljningar, budget och verksamhetsplan.

Reflektioner/granskningsområden

• Baseras på ovanstående rubriker och revisorernas tidigare förslag på granskningsområden.

Förkortningar

• På kommande sidor används följande förkortningar: delårsrapport (DÅ), grundläggande 
granskning (GG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), intern kontrollplan (IK-plan), mål-
och resursplan (MRP).
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The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

Risker och statistik

Kommunstyrelsen och 
nämnderna i Sotenäs kommun



Kommunstyrelsen 

SKR:s omvärldsanalys och rikspolitik
• Svensk ekonomi förväntas befinna sig i en djup 

lågkonjunktur 2021. Normalkonjunktur bedöms uppnås 
2024. Skatteunderlaget förväntas minska.

• SKR prognostiserar ökade kostnaderna inom alla 
verksamheter förutom förskolan kommande tre åren.

Lagar och förordningar
• Barnkonventionen är lag. Barns rättigheter ska beaktas i 

beslut och mål rörande barn. I kraft 1 januari 2020.

• Förordning om statsbidrag till kommuner för att 
ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till 
följd av covid-19. I kraft: 8 april 2020.

Statistik 
• Antal invånare har ökat i kommunen mellan 2018 och 

2019.

• Kommunen har en högre sjukfrånvaro bland anställda 
jämfört med liknande kommuner 2019. Sjukfrånvaron är 
som störst inom åldersgruppen under 30 år.

Utmaningar och större händelser
Ekonomi
• Kommunstyrelsen prognostiserade i augusti ett 

överskott om 1,9 mnkr för helåret. Kommunen som 
helhet prognostiserar ett överskott om 15,5 mnkr. (DÅ 
aug 2020)

Utmaningar och större händelser (forts.)
Ekonomi (forts.)
• En eventuell etablering av landbaserad laxodling 

kommer påverka kommunens verksamheter. Beslut 
väntas under våren 2021. (MRP 2021)

Organisation och styrning 
• Kvalitetsgruppens stöd i målarbete har stärkts. (GG)

• Flera av indikatorerna till styrelsens mål kan inte mätas. 
Nyckeltalen ska göras mer aktuella. (DÅ aug 2020)

• Grundläggande granskning 2019 visade brister i 
uppsiktsplikten. 

• Bolagsstyrningsgrupp tar fram ny bolags- och ägarpolicy. 

• Mål för god ekonomisk hushållning har tagits fram. 

• Diskussioner förs om att inkludera bolagen i uppföljning 
av internkontroll. (uppf IK 2020)

• En hållbarhetsstrategi tas fram och kommunstyrelsen 
ska anta kommunala klimatlöften. (DÅ aug 2020)

Verksamhet
• Arbete med digitalisering för effektivisering pågår. (GG)

• Det är en utmaning att hinna med ökande underhåll av 
fastigheter. (GG)

• Målet om goda förutsättningar för företagsklimatet 
bedöms inte helt uppnås för helåret 2020 men dock 
under mandatperioden. (DÅ aug 2020)
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Kommunstyrelsen (forts).

Reflektioner/granskningsområden *

• Ekonomistyrning beaktat kommande utmaningar. 

• Åtgärder för att anpassa verksamheterna mot bakgrund av 
förändringar i befolkningsstruktur.

• Arbetet med miljömål och hållbarhetsstrategi.

• Systematiskt arbetsmiljöarbete beaktat hög sjukfrånvaro 
och bristande arbete med rehabiliteringsplan. 

• Underhållsarbetet beaktat identifierade utmaningar. 

• Kompetensförsörjningsarbete beaktat stora behov. 

• Kommunens arbete utifrån barnkonventionen.

• Följa arbetet med stärkt uppsikt över bolagen. 

• Följa arbetet med digitalisering.

• Arbetet med förberedelse för etablering av laxodling och 
arbetets påverkan på kommunens övriga verksamheter. 

• Arbete mot näringslivet beaktat bristande måluppfyllelse.

Utmaningar och större händelser (forts.)
Personal
• Demografisk utveckling och kompetensförsörjning lyfts 

som utmaningar för kommunen. (DÅ aug 2020)

• En personalförsörjningsplan tas fram i alla förvaltningar. 

• Kommande år väntas stora pensionsavgångar. (MRP 
2021) 

• Rekryteringsprocessen och arbetet med 
medarbetarsamtal identifieras som risker. (IK 2021)

• Arbetet med rehabiliteringsplan bedöms behöva 
utvecklas. (uppf IK 2020)
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Byggnadsnämnden

SKR:s omvärldsanalys och rikspolitik
• SKR prognostiserar ökade kostnader inom alla 

verksamheter kommande tre åren.

• Regeringen ger generella medel till kommunerna 
under 2021-2022 samt ett antal särskilda medel för 
infrastruktursatsningar.

Lagar och förordningar
• Utvecklade bestämmelser om kommunernas 

översiktsplaner. Kommuner ska varje mandatperiod ta 
fram en planeringsstrategi. I kraft: 1 april 2020. 

Statistik 
• Inget aktuellt.

Utmaningar och större händelser
Ekonomi
• Nämnden prognostiserade i augusti ett överskott om 

0,6 mnkr per helår. (DÅ aug 2020)

Organisation och styrning
• Arbetet med styrning och ledning inom nämndens 

verksamhet bedöms behöva utvecklas. (uppf IK 2020)

• Tillsynsarbetet bedöms utgöra en risk. (IK 2021)

• Ärendemängden ökar och belastningen är hög på 
arbetsgruppen. Uppsökande tillsyn är eftersatt. (GG)

• Nämnden tar över ansvar för bostadsanpassning från 
omsorgsnämnden. (MRP 2021)

• En översyn av planprocessen är inledd på uppdrag 
från kommunstyrelsen. (GG)

Utmaningar och större händelser (forts.)
Organisation och styrning (forts.)

• Grundläggande granskning 2019 lyfte brister i nämndens 
delaktighet i internkontrollarbetet. Bristen kvarstår. (GG)

Verksamhet
• E-tjänst för bygglovsansökan ska driftsättas och underlätta 

handläggning. (GG)

• Ny översiktsplan beräknas vara färdig 2022. (DÅ aug 2020)

Personal
• Fortsatt hög efterfrågan på kompetens. (MRP 2021)

• Vakans påverkar verksamhetens möjlighet att utföra 
ärenden, och fakturera. (DÅ aug 2020)

• Korttidsfrånvaron ökar i verksamheten. (DÅ aug 2020)

• En plansamordnare är anställd i samverkan med andra 
kommuner. (GG)

Reflektioner/granskningsområden
• Arbetet med bostads- och lokalförsörjning beaktat 

kommande infrastrukturutmaningar.  

• Styrning och ledning beaktat identifierade brister. 

• Tillsynsarbetet beaktat stor ärendemängd och eftersatta 
ärenden. 

• Kompetensförsörjningsarbetet beaktat fortsatt behov.

• Kommunens arbete utifrån barnkonventionen.

• Arbetet med planeringsstrategi utifrån ny lagstiftning 
om översiktsplaner. 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän

SKR:s omvärldsanalys och rikspolitik
• SKR prognostiserar ökade kostnader inom alla 

verksamheter kommande tre åren.

• Regeringen ger generella medel till kommunerna under 
2021-2022 samt ett antal särskilda medel för 
satsningar inom miljö och natur.

Lagar och förordningar
• Kommunen ansvarar för tillfällig tillsyn på 

serveringsställen. I kraft: 1 juli 2020.

• Tillsynen på miljöområdet förbättras, ändringar i 
miljöbalken. I kraft: 1 augusti 2020.

Statistik 
• Inget aktuellt. 

Utmaningar och större händelser
Ekonomi
• Nämnden prognostiserade i augusti ett resultat i nivå 

med budget för helåret. (DÅ aug 2020)

Organisation och styrning
• Grundläggande granskning 2019 påpekade brister i 

internkontrollarbetet. Nämnden uppges nu vara mer 
involverad. (GG)

• Arbetet med styrning och ledning samt LEAN bedöms 
behöva utvecklas. (uppf IK 2020)

• Målarbetet förbättras med kvalitetsgruppens stöd. (GG)

Utmaningar och större händelser (forts.)
Verksamhet
• Handläggning kring remissvar bedöms vara en risk. (IK 

2021)

• Tillsynsarbetet har under året inte kunnat bedrivas i full 
utsträckning. (DÅ aug 2020)

• Personalstyrkan har inte varit fulltalig. 

• Den tillfälliga tillsynen av serveringsställen som är ålagd 
nämnden medför att andra ärenden läggs åt sidan.

• Tillsyn av serveringsställen har dock fungerat väl. (GG)

• Flera e-tjänster arbetas fram. (GG)

Reflektioner/granskningsområden
• Arbetet med tillsyn till följd av ny lagstiftning samt brister 

i arbetet.

• Arbetet med styrning och ledning samt LEAN beaktat 
brister. 

• Digitaliseringsarbetet beaktat stort behov.
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Omsorgsnämnden

SKR:s omvärldsanalys och rikspolitik
• Stora kostnadsökningar förväntas uppstå inom omsorgen 

till följd av ökade behov. 

• Sysselsättningen har fallit kraftigt, särskilt bland kvinnor, 
personer med eftergymnasial utbildning och unga vuxna.

• Regeringen satsar 4 miljarder kronor på insatser för äldre 
under 2020-2023. 

Lagar och förordningar
• Kommuner erhåller stöd till följd av pandemin genom 

bidrag för merkostnader samt förlängd stödtid för 
extratjänster och introduktionsjobb.

• Utredning om Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst (SOU 
2020:47). 

Statistik 
• Kommunen är 2019 bland de 25 % sämsta kommunerna:

• vid brukarbedömning inom särskilt boende och hemtjänst.

• vid brukarbedömning inom individ- och familjeomsorg 
samt barn- och ungdomsvård.

• Kommunen är bland de 25 % sämsta kommunerna 
avseende kostnader inom LSS jämfört med riket 2019.

Utmaningar och större händelser
Ekonomi
• Nämnden prognostiserade i augusti ett överskott om 1,7 

mnkr för helåret. (DÅ aug 2020)

Utmaningar och större händelser (forts.)
Ekonomi (forts.)
• Sotenäs har en hög nettokostnadsavvikelse för 

äldreomsorg och IFO. (MRP 2021)

• Revisionens kartläggning av ekonomi och kvalitet 2019 
visar på risker för bristande ekonomi och kvalitet. 

• Det finns en åtgärdsplan för äldreomsorgen och förslag på 
organisationsförändring i funktionsstöd. (DÅ aug 2020)

• Åtgärdsplanen har inte kunnat följas under året. (GG)

Organisation och styrning
• Styrning och ledning inom nämndens verksamhet bedöms 

behöva utvecklas. (uppf IK 2020)

• Grundläggande granskning 2019 visade brister i 
måluppföljning och rapportering av resultat. 

• Samarbetet mellan AME och IFO ska stärkas, en 
omorganisering kan bli aktuell. (MRP 2021)

• Arbetet med genomförandeplaner inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen bedöms behöva utvecklas. 
(uppf IK 2020)

• Diarieföring bedöms behöva utvecklas. (uppf IK 2020)

• Kommunfullmäktige ska anta ny äldreomsorgsplan i 
början av 2021. (protokoll) 

Verksamhet

• Nämndens beslut att inte bevilja hemtjänst för tillfälliga 
besökare gjorde att hemtjänsten kunde fungera väl under 
sommaren. (GG)

• Förvaltningen uppges arbeta för att sänka kostnader av 
köpta platser men hindras av pandemin. (GG)

► Det finns behov av kompetens för 
hemmaplanslösningar.Sida 9



Omsorgsnämnden (forts.)

Utmaningar och större händelser (forts.)
Verksamhet (forts.)

• Arbetsförmedlingens reformering och pågående pandemi 
påverkar arbetet inom AME. (DÅ aug 2020)

• Handläggare har fått utbildning i barnkonventionen. (GG)

• Revisionens förstudie av psykisk ohälsa bland unga 2019 
visade brister i styrning och uppföljning. 

Personal
• Fortsatt hög efterfrågan på socionomer. (MRP 2021)

• Stora pensionsavgångar väntas kommande år. 

• Revisionens förstudie av ekonomi och kvalitet 2020 visar 
utmaningar i nämndens arbete med personalförsörjning.

• Bemanningsenheten upplöstes i våras. Bemannings-
planerare finns nu i verksamheterna. (MRP 2021)

• Samverkan har inletts med Sotenäsbostäder kring 
andrahandskontrakt. (DÅ aug 2020)

• Korttidsfrånvaron har ökat. (DÅ aug 2020)

• Alla tillsvidareanställda erbjuds heltid sedan maj 2020. 
(DÅ aug 2020)

Reflektioner/Granskningsområden
• Ekonomistyrning beaktat stora kommande utmaningar 

samt nettokostnadsavvikelse. 

• Kvalitetsarbetet utifrån resultat av brukarbedömningar 
samt identifierade brister. 

• Kompetensförsörjning beaktat stort behov samt 
statsbidrag inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

• Kommunens arbete utifrån barnkonventionen.

• Arbete med genomförandeplaner samt diarieföring 
beaktat brister i verksamheten.

• Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar. 

• Det gemensamma arbetet mellan utbildnings- och 
omsorgsnämnden med psykisk ohälsa bland barn och 
unga beaktat brister.
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Utbildningsnämnden

SKR:s omvärldsanalys och rikspolitik
• SKR prognostiserar ökade kostnader inom alla 

verksamheter utom förskolan kommande tre år.

• Ökade generella resurser till skolan år 2021 samt:

• Utökat stöd till skolor i utsatta områden år 2021-2023.

• Utökat stöd till Yrkesvux med ca 2 miljarder kronor 
2021-2022.

Lagar och förordningar
• Ny förordning om läroplan för förskolan med krav att 

tydliggöra ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s 
konvention om barns rättigheter. I kraft: 1 juli 2019. 

• Ändring i Skollagen med läsa-skriva-räkna-garanti för 
tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. I kraft: 
1 juli 2019.

• Skolhuvudman kan stänga verksamheter vid extra-
ordinära händelser i fredstid. I kraft: 21 mars 2020.

Statistik 
• Kommunen är 2019 bland de 25 % sämsta kommunerna 

avseende betygspoäng i svenska som andraspråk.

Utmaningar och större händelser
Ekonomi
• Nämnden prognostiserade i augusti ett överskott om 

2,3 mnkr per helår. (DÅ aug 2020)

• Nämnden har en hög nettokostnadsavvikelse för 
grundskola och gymnasieskola. (MRP 2021)

• Kostnaden för gymnasiet har ökat kraftigt sedan 2017 
men beräknas minska 2020. (MRP 2021) 

Utmaningar och större händelser (forts.)
Ekonomi (forts.)
• Nämndens budgetram minskar med 18,7 mnkr mellan 

2019-2022. (MRP 2021)

• En minskning av antalet årsarbetare pågår, elevgruppernas 
storlek ska öka samt en översyn av lokaler pågår. 

Organisation och styrning
• Pandemin har påverkat verksamheten i skolan. Rektorer 

har haft möjlighet att göra anpassningar. (GG)

• Inom kultur och fritid har verksamheter ställts in. 

• Nämnden upplever att målarbetet fungerar bättre till följd 
av tydligare analyser och åtgärder. (GG)

• Omorganisation i grundskola med F-9 är klar, även 
särskolans omorganisation är klar. (DÅ aug 2020)

• Revisionens förstudie av psykisk ohälsa bland unga 2019 
visade brister i styrning och uppföljning. 

Verksamhet
• Nämnden arbetar för ökad likvärdighet, skillnad finns 

fortsatt mellan könen och mellan skolor. (GG)

• Elevers kunskapsresultat ökar. Orsaken bedöms vara 
trivsel och trygghet samt fortbildningsinsatser. (DÅ aug 
2020)

► Fortbildning har gett ökad säkerhet i bedömning. (GG)

• Förskolan har fokus på digitalisering. (DÅ aug 2020)
• Det finns behov av ökad kompetens inom digitalisering 

bland personalen. (DÅ aug 2020)

• Nämnden menar att barnkonventionen beaktas i alla 
beslut. (GG)
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Utbildningsnämnden (forts.)
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Utmaningar och större händelser (forts.)

Personal
• Nämnden arbetar för god kompetensförsörjning och ska 

arbeta mer förebyggande med att behålla personal, samt 
rekrytera från lärosäten. (GG)

► Fortsatt hög efterfrågan på lärare. (MRP 2021)

► Stora pensionsavgångar väntas kommande år. (MRP 2021)

Reflektioner/granskningsområden
• Ekonomistyrning beaktat stora kommande utmaningar 

samt nettokostnadsavvikelse.

• Arbetet med likvärdighet beaktat brister. 

• Kompetensförsörjning och kompetensutveckling beaktat 
stora behov.

• Arbetet med att säkerställa en aktiv kultur- och 
fritidsverksamhet för allmänheten, särskilt unga beaktat 
risker med omställningar under pandemin. 

• Kommunens arbete utifrån barnkonventionen.

• Arbete med läroplan för förskolan utifrån nya lagkrav.

• Arbete med läsa-skriva-räkna-garantin utifrån nya 
lagkrav. 

• Det gemensamma arbetet mellan utbildnings- och 
omsorgsnämnden med psykisk ohälsa bland barn och 
unga beaktat brister.



The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

Riskbedömning



Riskbedömning och åtgärder

Figur: Matris för bedömning, SKR

Riskbedömning

Åtgärder

► Grundläggande granskning (t.ex. nämnddialoger, 
protokollsgranskning, måluppföljning, möten och 
annan kommunikation med verksamhet)

► Förstudie (kartläggande i syfte att identifiera 
behov av fördjupning)

► Fördjupad granskning
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Risker som bedöms särskilt viktiga

Page 15

Risk/granskningsområde Sammanvägd bedömning av 
sannolikhet och konsekvens 

Förslag på granskningsåtgärd

Kommunstyrelsen

Ekonomistyrning beaktat kommande utmaningar. 
Statsbidragen, vad har de gått till och vilka effekter? 

Redovisningsrevision, ev. 
ytterligare insats. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete beaktat hög sjukfrånvaro 
och bristande arbete med rehabiliteringsplan. Får åtgärder 
effekt? Fokus på helheten? 

Koppla till attraktiv arbetsgivare, 
ev. insats i SAMREV.

Underhållsarbetet beaktat identifierade utmaningar. 
Underhåll, utveckling, avveckling. 

Begära in underhållsplan, sedan ev. 
förstudie, ev. med SAMREV. 

Kompetensförsörjningsarbete beaktat stora behov. Koppla till attraktiv arbetsgivare.

Inköp och upphandling Ev. granskning. 

Investeringsprocessen Ev. förstudie. 

Exploateringsprocessen Ev. förstudie. 

Omsorgsnämnden

Ekonomistyrning beaktat stora kommande utmaningar samt 
nettokostnadsavvikelse. Samverkan som lösning. 

Dialog, utifrån tidigare 
granskningar (följa upp svar). 

Kvalitetsarbetet utifrån resultat av brukarbedömningar samt 
identifierade brister. Ekonomi i detta? Utgå ifrån målen från 
KF, förväntningar. 

Dialog. 

Brister i äldreomsorg enligt Coronakommissionens 
slutsatser. Hur står sig Sotenäs i det?

Skriftligt svar, sedan dialog. 

Utbildningsnämnden 

Arbetet med likvärdighet beaktat brister. Förvaltningschef informerar. 



Riskbedömning och åtgärder

Risk/granskningsområde Sammanvägd bedömning av 
sannolikhet och konsekvens 
(grönt, gult, rött)

Förslag på granskningsåtgärd

Kommunstyrelsen

Ekonomistyrning beaktat kommande utmaningar. 
Statsbidragen, vad har de gått till och vilka effekter? 

Redovisningsrevision, ev. 
ytterligare insats. 

Arbetet med miljömål och hållbarhetsstrategi. Följa, i dialog. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete beaktat hög sjuk-
frånvaro och bristande arbete med rehabiliterings-
plan. Får åtgärder effekt? Fokus på helheten? 

Koppla till attraktiv arbetsgivare, 
ev. insats med SAMREV.

Underhållsarbetet beaktat identifierade utmaningar. 
Underhåll, utveckling, avveckling. 

Begära in underhållsplan, sedan 
ev. förstudie – med SAMREV. 

Kompetensförsörjningsarbete beaktat stora behov. Koppla till attraktiv arbetsgivare.

Kommunens arbete utifrån barnkonventionen. Följa, i dialog. 

Följa arbetet med stärkt uppsikt över bolagen. Följa, ingår i GG. 

Följa arbetet med digitalisering. Följa, i dialog. 

Arbete mot näringslivet beaktat bristande 
måluppfyllelse. 

Följa, i dialog. 

Inköp och upphandling Ev. granskning. 

Investeringsprocessen Ev. förstudie. 

Exploateringsprocessen Ev. förstudie. 

Lärdomar utifrån pandemin – snabba förändringar, 
effektivisera, digitalisera? (hela kommunen)

Dialog, alla nämnder. 
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Riskbedömning och åtgärder

Risk/granskningsområde Sammanvägd bedömning av 
sannolikhet och konsekvens 
(grönt, gult, rött)

Förslag på granskningsåtgärd

Byggnadsnämnden

Arbetet med bostads- och lokalförsörjning beaktat 
kommande infrastrukturutmaningar.  

Följa, i dialog. 

Styrning och ledning beaktat identifierade brister. Dialog, i GG. 

Tillsynsarbetet beaktat stor ärendemängd och 
eftersatta ärenden. 

Följa, i dialog. 

Kompetensförsörjningsarbetet beaktat fortsatt 
behov.

Koppla till övergripande insats. 

Kommunens arbete utifrån barnkonventionen. Följa, i dialog. 

Arbetet med planeringsstrategi utifrån ny 
lagstiftning om översiktsplaner. 

Följa, i dialog. 
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Riskbedömning och åtgärder

Risk/granskningsområde Sammanvägd bedömning av 
sannolikhet och konsekvens 
(grönt, gult, rött)

Förslag på granskningsåtgärd

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Arbetet med tillsyn till följd av ny lagstiftning samt 
brister i arbetet. Fråga om antalet jmf med tidigare.

Dialog. 

Arbetet med styrning och ledning samt LEAN 
beaktat brister. 

Dialog. 

Digitaliseringsarbetet beaktat stort behov. Följa, i dialog. 
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Riskbedömning och åtgärder

Risk/granskningsområde Sammanvägd bedömning av 
sannolikhet och konsekvens 
(grönt, gult, rött)

Förslag på granskningsåtgärd

Omsorgsnämnden

Ekonomistyrning beaktat stora kommande 
utmaningar samt nettokostnadsavvikelse. 
Samverkan ska till stånd för detta. 

Dialog, utifrån tidigare 
granskningar (följa upp 
åtgärder och svar). 

Kvalitetsarbetet utifrån resultat av brukarbedömn-
ingar samt identifierade brister. Ekonomi i detta? 
Utgå ifrån målen från KF, förväntningar. 

Dialog. 

Kompetensförsörjning beaktat stort behov. Beakta 
pensionsavgångar (i kommunen). 

Koppla till övergripande insats. 

Kommunens arbete utifrån barnkonventionen. Följa, i dialog. 

Arbete med genomförandeplaner samt diarieföring 
beaktat brister i verksamheten.

Följa, i dialog. 

Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar. Följa, i dialog. 

Det gemensamma arbetet mellan utbildnings- och 
omsorgsnämnden med psykisk ohälsa bland barn 
och unga beaktat brister. Effekter av pandemin. 

Följa upp, i dialog. 

Kommunala aktivitetsansvaret i samarbete med 
UN. 

Dialog. 

Brister i äldreomsorg enligt Coronakommissionens 
slutsatser. Hur står sig Sotenäs i det?

Skriftligt svar, sedan dialog. 
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Riskbedömning och åtgärder

Risk/granskningsområde Sammanvägd bedömning av 
sannolikhet och konsekvens 
(grönt, gult, rött)

Förslag på granskningsåtgärd

Utbildningsnämnden

Ekonomistyrning beaktat stora kommande 
utmaningar samt nettokostnadsavvikelse.

Följa, i dialog. 

Arbetet med likvärdighet beaktat brister. Förvaltningschef informerar. 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
beaktat stora behov.

Koppla till övergripande insats. 

Arbetet med att säkerställa en aktiv kultur- och 
fritidsverksamhet för allmänheten, särskilt unga 
beaktat risker med omställningar under pandemin. 

Följa, i dialog. 

Kommunens arbete utifrån barnkonventionen. Följa, i dialog. 

Arbete med läroplan för förskolan utifrån nya 
lagkrav.

Följa, i dialog. 

Arbete med läsa-skriva-räkna-garantin utifrån nya 
lagkrav. 

Följa, i dialog. 

Det gemensamma arbetet mellan utbildnings- och 
omsorgsnämnden med psykisk ohälsa bland barn 
och unga beaktat brister. Effekter av pandemin. 

Följa upp, i dialog. 

Kommunala aktivitetsansvaret i samarbete med 
ON.

Dialog. 
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Tidigare granskningar 2015-2020

2015
• Granskning av bygglovsprocessen

• Granskning av verksamhetsstyrning i 
miljönämnden i Mellersta Bohuslän

2016
• Granskning av fastighetsunderhåll

• Uppföljande granskning av rättssäkerhet i 
bygglovsprocessen

• Uppföljande granskning av miljönämnden i 
Mellersta Bohuslän

• Uppföljande granskning av effektivitet och 
kvalitet inom äldreomsorg

2017
• Granskning av åtgärder och insatser för elever 

inom grundskolan som riskerar att inte nå upp 
till kunskapskraven
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2018
• Granskning av ekonomistyrning i stiftelsen 

Sotenäs Turism

2019
• Jämförande förstudie avseende omsorgen

• Förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn 
och unga (gemensam)

• Uppföljning av granskning av miljönämnden

2020
• Kartläggning av ekonomi och kvalitet i 

omsorgen.



The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

Tack!


