Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll (KF 2016-12-20, § 303, bihang 178) har arbetsmarknads- och socialnämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, en så kallad intern
kontrollplan.
Det årliga arbetet med intern kontroll utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och analyseras. Syftet med intern kontroll är att säkra en
ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument.
Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.
Den årliga processen börjar med riskanalyserna som utgör grunden för hela intern kontrollarbetet
och som är det verktyg som används för att identifiera och hantera risker. Det handlar om att föregripa riskerna innan en negativ händelse inträffar. Inom arbetsmarknads- och socialnämndens
ansvarsområde har alla avdelningar, förvaltningsledningen samt nämndens arbetsutskott genomfört riskanalyser inför 2019 års arbete med intern kontroll. Riskerna som ligger till grund för intern kontrollplanen bifogas planen.
I nämndens intern kontrollplan samlas de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under
året. Syftet med åtgärdsdelen är att dokumentera och genomföra nödvändiga åtgärder, direktåtgärder, som ska vidtas utan ytterligare kontroller och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag
och kan exempelvis handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs, upprätta rutinbeskrivningar eller genomföra utbildningar.
Granskningsdelen innehåller en planering för de granskningar som ska genomföras under året
inom områden där ytterligare kontroll behövs. Granskningarna leder vid konstaterade brister (avvikelser) också till åtgärder, det vill säga förbättringsåtgärder. De tre kommungemensamma
granskningsområden som kommunstyrelsen beslutat om ingår i nämndens intern kontrollplan.
Resultatet av genomförda granskningar och direktåtgärder rapporteras till nämnden i samband
med delårsrapporter och årsanalys. Den årsbaserade rapporteringen omfattar alla årets granskningar och direktåtgärder. Den skickas också vidare till stadskontoret för en nämndsgemensam
rapportering till kommunstyrelsen.

I Malmö stads reglemente för den interna kontrollen finns ansvarsfördelningen beskriven. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. I detta ligger ett ansvar för att en organisering av intern kontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen ska även
utvärdera och utveckla kommunens system för intern kontroll.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden.

De ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god
intern kontroll. Nämnderna ska utifrån dokumenterade riskanalyser besluta om en plan för intern
kontroll. Planen beskriver vilka åtgärder och granskningar som ska genomföras under året.
Nämnderna ska även följa upp arbetet årligen och rapportera detta till kommunstyrelsen.
Förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade och för att en
god intern kontroll kan upprätthållas. Dessutom ska förvaltningschefen löpande rapportera till
nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.
Verksamhetsansvariga chefer på alla nivåer ska se till att medarbetarna har förståelse för vad god
intern kontroll innebär och att det finns goda förutsättningar för att intern kontroll kan upprätthållas. Cheferna ska stödja ett riskmedvetande, det vill säga att chefer och medarbetare är uppmärksamma på vad som kan gå fel och agera utifrån det.
Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister
och avvikelser ska omedelbart rapporteras till ansvarig chef.

Genomförandet av granskningar sker löpande enligt planen för intern kontroll.
Den som utses till granskare ska ha tillräcklig kunskap om granskningsområdet men inte stå i
jävsförhållande till granskad process. När en granskning planeras bör ett övervägande göras kring
kostnaden för granskning i förhållande till nyttan med granskningen. Denna bedömning kan till
exempel påverka val av granskare, storlek på granskningen samt val av granskningsmetod. Samtidigt måste granskningen vara tillräckligt omfattande och träffsäker för att resultatet ska vara till
någon nytta. Planering av urval ska också göras liksom tidsmässig planering av granskningen.
Efter genomförd granskning ska eventuella fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren.
Granskaren ska efter genomförda kontroller rapportera resultatet till granskad verksamhet. Det är
ansvarig chef som beslutar om vilket förbättringsarbete eller vilka åtgärder som behöver vidtas
för att förebygga att det uppstår ytterligare fel.

Om en verksamhet har en god intern kontroll leder det till att det bland annat finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner att följa, en rättvisande redovisning och skydd
mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. Lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En förutsättning för en fungerande intern
kontroll är att det finns ett uttalat och tydligt styr- och ledningssystem samt tydliga och mätbara
mål.
Inom verksamheten finns det inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som i det dagliga arbetet säkrar en ändamålsenlig och effektiv verksamhet samt förebygger fel och förluster. Det kan
handla om kontroller som säkerställer att rutiner och riktlinjer fungerar på rätt sätt eller att det
finns en följsamhet till dem. Även IT-systemens inbyggda kontroller, som bland annat genererar
fellistor och möjliggör inbyggda säkerhetskontroller, är viktiga verktyg i det dagliga arbetet.

Exempel på inbyggda kontroller är att alla fakturor attesteras av två personer, att ekonomiavdelningen dagligen granskar utbetalningslistan för fakturor med väsentligt belopp och att utbetalningar från verksamhetssystemet Procapita dagligen stäms av mot underlag från individ- och familjeomsorgen. Ett annat exempel är de månadsbokslut som upprättas för förvaltningen och för
varje verksamhet. Underlaget analyseras och resulterar i prognoser för hela året.

Risk för att kvalitetsutvecklande åtgärder inte vidtas för hela gruppen familjehemsplacerade barn
på grund av att förvaltningens aggregerade uppföljning enbart fokuserar på nyplaceringar och
sammanbrott i familjehem, vilket kan leda till att nämnden inte ger bästa möjliga stöd och hjälp
till familjehemsplacerade barn.

Avdelningschef strategiska avdelningen

Risk för brister i verksamhetsstatistiken som ligger till grund för uppföljning och utvecklingsarbete på grund av att kärnprocesser och Procapitamanualer inte efterlevs fullt ut, vilket kan leda till
felaktiga analyser och prioriteringar inom verksamheten.

Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende,
etablering och myndighet

Risk för att avtal för exempelvis el, larm och entrémattor inte sägs upp i samband med att hyresavtal avslutas på grund av bristande bevakning av avtal, vilket kan leda till ökade kostnader för
nämnden.

Avdelningschefer

Risk för förseningar vid överföring av ekonomiskt bistånd på grund av tidspress och/eller okunskap om processen, vilket kan leda till felaktig eller försenad utbetalning till brukaren.

Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna

Risk att det vid återsökning av statsbidrag inte inkommer erforderliga underlag såsom läkarintyg
på grund av att det saknas enhetliga rutiner för informationsinsamling, vilket kan leda till att kommunen går miste om intäkter i form av statsbidrag.

Avdelningschef boende, etablering och myndighet

Risk för att det finns flera akter på en person i socialregistret på grund av möjligheten att lägga in
samma person flera gånger, vilket kan leda till att ekonomiska och juridiska felaktigheter.

Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende,
etablering och myndighet

Risk för att personuppgifter och sekretesshandlingar röjs på grund av att personuppgiftsbehandling och informationssäkerhetsriktlinje inte följs, till exempel genom felinstallation av skrivare, avsaknad av installerad personlig box eller oaktsam hantering av inloggningsuppgifter, vilket kan
leda till skada för individer, bristande förtroende för nämnden och sanktionsavgifter.

Avdelningschefer

Risk för att utredningar enligt 11 kap 1 § SoL med stöd av 11 kap 2 § SoL inte sker inom lagstadgad tid om fyra månader på grund av bristande handläggning, vilket kan leda till att förvaltningen
inte följer lagstiftningen och att brukaren får vänta på insatser.

Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna

Risk för att barn bor länge i akutboenden på grund av bostadsbrist, vilket kan leda till en otrygg
uppväxtmiljö.

Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna och avdelning boende, etablering och myndighet

Risk för att beslutsunderlag gällande ekonomiskt bistånd är otillräckligt på grund av bristfällig
handläggning eller dokumentation, vilket kan leda till att brukare felaktigt beviljas eller avslås ekonomiskt bistånd, eller beviljas felaktigt belopp.

Avdelningschefer för socialtjänstavdelningarna, avdelning social resurs och avdelning boende,
etablering och myndighet

Risk för att myndighetsutskotts sammanträden ställs in eller inte är beslutsföra på grund av att för
få ledamöter kan delta, vilket kan leda till att beslut inte kan fattas och den enskilde kan komma
till skada.

Förvaltningschef

Risk för att kommunen betalar felaktigt pris på grund av bristande kontroll, vilket kan leda till
ekonomiska konsekvenser.

Avdelningschefer

Risk för att den nya rutinen för projektbeskrivning inte efterföljs på grund av okunskap, vilket
kan leda till felaktig redovisning och uppföljning.

Ekonomichef

Risk för brist i följsamheten till de kommungemensamma rutinerna vid direktupphandling på
grund av otillräcklig kunskap, vilket kan leda till brister i underlag och beslut.

Avdelningschefer

Felaktigt betalda hyror och kringkostnader på grund av att avtal inte kontrolleras i samband med
granskningsattestering, vilket kan leda till ökade kostnader för nämnden.

Avdelningschefer

Risk att verksamheter driver lokalärenden på egen hand på grund av bristande kunskap eller följsamhet till processen, vilket kan leda till försämrade hyresavtal, brister i lokalernas utformning eller att regelverk och byggnormer inte efterföljs.

Avdelningschefer

Risk för att målbilden för önskad lönestruktur inte uppnås på grund av att riktlinjer och rutiner
för lönesättning inte följs, vilket kan leda till svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

HR-chef

Risk för bristande följsamhet till den kommungemensamma rekryteringsprocessen på grund av
okunskap, vilket kan leda till att förvaltningen inte diarieför de handlingar som ska bevaras i Platina enligt processen.

HR-chef

Risk för att kontaktuppgifter till medarbetare och chefer inte uppdateras på grund av tidsbrist och
bristfällig information, vilket kan leda till att Malmöborna inte kan nå rätt person.

Avdelningschefer

Risk att förtroendevalda i myndighetsutskotten inte får goda förutsättningar att förbereda sig inför sammanträdena på grund av många ärenden och att ärenden tillkommer med kort varsel, vilket kan leda till att rättssäkerheten kan påverkas.

Förvaltningschef

Risk för att obehöriga anställda tar del av känsliga uppgifter på grund av medveten eller omedveten handling, vilket kan leda till att sekretessen bryts och att känsliga uppgifter kan spridas vidare.

Avdelningschefer

Risk för avtalsbrott vid inköp med företagskort på grund av bristfälliga kunskaper i inköp och
upphandling, vilket kan leda till vite eller ökade kostnader.

Avdelningschefer

Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och
lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro vilket
kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.

HR-chef

Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen på
grund av felaktig hantering av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir
kränkta etc.

Avdelningschefer

Risk för att Malmö stad sluter felaktiga eller bristfälliga avtal och bryter mot gällande rätt på
grund av bristande styrning och okunskap vilket kan leda till förtroendeskada och ekonomiska
konsekvenser såväl direkt (dåliga villkor) som indirekt (upphandlingsskadeavgift/ skadestånd).

Förvaltningschef

