Arbetsmarknads- och socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
sitt ansvarsområde. 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. Nämnden antar varje år
en särskild plan för den interna kontrollen, en så kallad intern kontrollplan. I planen samlas årets direktåtgärder och granskningar.

I samband med delårsrapporter och årsanalys följer arbetsmarknads- och socialförvaltningen upp
intern kontrollplanen och noterar vilka direktåtgärder och granskningar som har genomförts.
Den årsbaserade rapporteringen omfattar alla årets granskningar och direktåtgärder. Den skickas
också vidare till stadskontoret för en samlad rapportering till kommunstyrelsen.
Läs mer om arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med intern kontroll i nämndens dokument Regler och anvisningar för arbetet med intern kontroll.

I Malmö stads reglemente för den interna kontrollen finns ansvarsfördelningen beskriven (KF
2016-12-20, § 303, bihang 178). 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.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om gemensamma granskningsområden för Malmö stads
nämnder. Det övergripande syftet med de gemensamma granskningsområdena, liksom med all
intern kontroll, är att kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. De gemensamma granskningsområdena och kontrollerna är ett medel för kommunstyrelsen i
dess roll som ansvarig för ledning, samordning och uppsikt över nämndernas verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 september 2017 om tre gemensamma
granskningsområden för Malmö stads nämnder år 2018:
•
•
•

kontaktuppgifter
elektronisk utrustning
fakturerade prisers överensstämmelse med avtal

Dessa ingår som obligatoriska granskningar i samtliga nämnders planer för intern kontroll och
har granskats enligt kommunstyrelsens ärende och stadskontorets anvisningar.

Risk för att barn och unga inte får adekvat vård på grund av att en samordnad individuell plan
(SIP) inte upprättas, vilket kan leda till att vårdinsatsen förlängs och kostnaderna för verksamheten ökar.

Undersöka möjligheten att kunna följa antalet samordnade individuella planer (SIP) digitalt.

Det har lagts till en funktion i verksamhetssystemet Procapita för registrering av samordnade individuella planer (SIP). Antalet registrerade SIP:ar kan därmed tas fram och följas digitalt.

Risk för ojämställd myndighetsutövning och resursfördelning på grund av bristande kunskap
kring jämställdhetsintegrering, vilket kan leda till att barn och unga inte får rätt insatser utifrån
sina behov.

Se över hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i kärnprocessen barn och familj.

Det pågår ett arbete med att se över var och hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i kärnprocessen barn och familj. Syftet är att processen ska stödja socialsekreterarna att göra bedömningar som motverkar ojämställd myndighetsutövning. Förutom att förtydliga jämställdhetsperspektivet i kärnprocessen behöver även annat stöd utvecklas för att kunna göra likvärdiga och
jämställda bedömningar. Det handlar exempelvis om att använda bedömningsinstrument i högre
utsträckning.
Förvaltningen har beslutat att det ska genomföras en samlad översyn och revidering av kärnprocessen en gång per år. Under hösten har avdelningarna lämnat förslag och underlag på revideringsområden. Chefsnätverken kommer tillsammans med strategiska avdelningen fatta beslut om

vilka ändringar som ska genomföras. Syftet med en samlad översyn och revidering är att göra revideringsprocessen och beslutsprocessen mer effektiv och överskådlig. Förändringar i lagstiftningen är undantagna och behöver inte invänta den årliga revideringen, i dessa fall revideras kärnprocessen så snart som möjligt.
Avdelningarnas förslag på revideringar kommer att sammanställas i slutet av 2018. Parallellt arbetar strategiska avdelningen med förslaget på jämställdhetsintegrering av kärnprocessen. Genomförandet av de beslutade ändringarna kommer att ske i början av 2019.

Risk för att familjehem inte klarar uppdraget på grund av att de inte får tillräcklig information eller förberedelser inför placeringen, vilket kan leda till ökad risk för sammanbrott och försämrad
vård för barnet.

Inventera samt vid behov komplettera förvaltningens informationsmaterial riktat till familjehem.
Informationen och introduktionen behöver även systematiseras.

En inventering av befintligt informationsmaterial riktat till familjehem har genomförts. Det har
även genomförts en behovsinventering där familjehemmen involverats. Utifrån detta har ett gemensamt informationsmaterial arbetats fram i syfte att säkerställa att alla familjehem i Malmö får
samma grundläggande information om sitt uppdrag. Materialet är framtaget tillsammans med
kommunikationsavdelningen som bearbetat språk och utformning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Förutom att informationsmaterialet kommer att ges till nya familjehem, kommer även
alla nuvarande familjehem att få ta del av materialet. För att systematisera introduktionen upprättas en kompetensplan för varje familjehem efter grundutbildningen. Planen utgår från den kompetens som familjehemmet behöver för att kunna möta det placerade barnets behov.

Risk för att hyresgästerna i Malmö stads genomgångsboenden får besittningsrätt på grund av bristande uppföljning av hyrestiden, vilket kan leda till att nämnden förlorar genomgångsboenden.

Tillsammans med fastighetskontorets lägenhetsenhet upprätta en rutin för att följa avtalstiderna i
genomgångsboendena.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har tillsammans uppdaterat delar av det samarbetsavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna gällande de lägenheter som hyrs ut till hemlösa hushåll. En gemensam rutin som avser avtalstider
och avstående från besittningsskydd har upprättats. Enligt rutinen är det lägenhetsenheten vid
fastighets- och gatukontoret som bevakar att besittningsrätten avtalas bort i fyra år när enheten
tecknar hyresavtal med brukare som beviljats genomgångs- eller övergångslägenhet. Fyra år är
den tid som godkänts av hyresnämnden i Malmö. Två gånger per år får socialtjänstavdelningarna
listor över alla genomgångs- och övergångslägenheter av lägenhetsenheten. Socialtjänstavdelningarna har enligt rutinen ansvar för att utifrån listorna bevaka vilka brukare som närmar sig en boendetid på fyra år samt att ta ställning till hur de i samarbete med lägenhetsenheten ska agera.

Risk för mottagande eller lämnande av en otillbörlig förmån till tjänsteperson på grund av att bestämmelser kring mutor och jäv inte efterlevs, vilket kan leda till olaglig handling och att tilltron
till nämndens verksamhet minskar.

Säkerställa att regelverket kring mutor och jäv kommuniceras årligen på arbetsplatsträffarna.

Förvaltningens informations- och dialogmaterial kring regelverket om otillbörlig förmån och jäv
är kommunicerat till förvaltningens chefer och finns numera på intranätssidan Inspiration till APT.
Sidan innehåller stöd- och inspirationsmaterial som kan utveckla dialogerna och delaktigheten på
arbetsplatsträffarna (APT). Där finns även material som årligen bör diskuteras på arbetsplatsträffarna. Varje tertial påminner den förvaltningsgemensamma Outlook-kalendern om att chefen ska
besöka APT-sidan för att planera årets arbetsplatsträffar.

Risk för mottagande eller lämnande av en otillbörlig förmån till förtroendevald på grund av att
bestämmelser kring mutor och jäv inte efterlevs, vilket kan leda till olaglig handling och att tilltron till nämnden påverkas.

Nämnden ska ges information om regelverket kring otillbörlig förmån.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått information om gällande lagstiftning kring mutor
och jäv samt regelverket kring otillbörlig förmån. Informationen gavs av en stadsjurist vid
nämndssammanträdet den 21 juni 2018.

Risk för att moms redovisas felaktigt på grund av bristande rutiner, vilket kan leda till ökade kostnader.

Ta fram en rutin som beskriver hur momsredovisning av utlandssamtal ska genomföras. Rutinen
ska kommuniceras och förankras.

Ekonomiavdelningen har tagit fram en rutin för momsredovisning av utlandssamtal. Den nya rutinen beskriver hur avdragen moms ska korrigeras och nettolöneavdrag rapporteras när det förekommer privata samtal på mobiltelefonfakturorna.
Ekonomiavdelningen har genomfört en översyn av avdelningens sidor på intranätet Komin i syfte
att förbättra informationen och sökbarheten. Rutinen är kommunicerad till berörda och publicerad på Komin tillsammans med länkar till ytterligare information.

Risk för uteblivet eller felaktigt arvode till förtroendevalda på grund av att arvodesreglerna är
otydliga, vilket kan få ekonomiska konsekvenser för både förtroendevalda och nämnden.

Nämnden ska ges en kortare information om arvodesreglerna vid ett nämndsammanträde under
våren 2018.

Arbetsmarknads- och socialnämnden informerades vid sammanträdet den 25 april om arvodesreglerna för förtroendevalda som är beslutade av kommunfullmäktige. Information gavs om de
olika ersättningarna som ges till förtroendevalda när de fullgör sitt uppdrag. De fick även information om ersättning vid olycksfall kopplat till uppdraget, barntillsyn och ledsagare för att möjliggöra att de fullgör sitt förtroendeuppdrag.

Risk för att fakturor betalas dubbelt eller inte alls på grund av otydlig gränsdragning mellan arbetsmarknad- och socialförvaltningens ekonomiavdelning och gemensam redovisningsenhet, vilket kan leda till ökade kostnader.

Utarbeta en rutin för gränsdragningar i samarbete med berörda förvaltningar. Rutinen ska kommuniceras och förankras.

Vid bildandet av de nya förvaltningarna; arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen samt hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen den 1 maj 2017 skapades en gemensam redovisningsenhet för de tre förvaltningarna. Enheten tillhör organisatoriskt hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen.
Under våren 2018 har ekonomiavdelningens och den gemensamma redovisningsenhetens olika
ansvarsområden tydliggjorts och gränsdragningen har kommunicerats till berörda. På ekonomiavdelningens sidor på intranätet finns tydlig information om vad respektive avdelning ansvarar för
och där finns även en direktlänk till den gemensamma redovisningsenheten.
Redovisningsansvariga från de tre förvaltningarna träffar regelbundet den gemensamma redovisningsenheten och tar upp och tydliggör eventuella frågor kring gränsdragningen.
Ekonomiavdelningen har gjort bedömningen att det inte är aktuellt att utarbeta en rutin för
gränsdragningen i nuläget. Det arbete som genomförts för att tydliggöra ansvarsområdena och
den information som nu finns tillgänglig bedöms som tillräcklig. Inom Malmö stad pågår även en
översyn av stadens redovisningsorganisation och ett förslag till framtida organisering förväntas bli

klart i början av 2019.

Risk för felaktigt ingångna hyresavtal för lägenheter på grund av bristande följsamhet till gällande
rutin, vilket kan leda till ökade kostnader.

Upprätta lokal rutin kopplad till reglementet för kommunens lokalhantering. I samband med
detta även aktualisera processbeskrivning för hantering av lokalförsörjning. Rutin och process ska
kommuniceras och förankras.

Ekonomiavdelningen har utarbetat en rutin för anskaffning av lokaler. Rutinen är kopplad till
reglementet för kommunens lokalhantering och beskriver den process som ska följas då en verksamhet är i behov av nya lokaler. Rutinen beskriver även vem som har rätt att teckna hyresavtal
utifrån delegationsordningen samt hur anmälan till nämnden ska göras. Rutinen kommer att kommuniceras och förankras tillsammans med en ny rutin och lathund för uppsägning av avtal. Kommunikation och förankring av rutinerna för både anskaffning och uppsägning av lokaler beräknas
genomföras under januari 2019.

Risk för att personer som saknar formella kvalifikationer anställs som socialsekreterare på grund
av avsaknad av förvaltningsövergripande riktlinjer, vilket kan leda till att förvaltningen frångår
kraven på befattningen.

Upprätta förvaltningsövergripande rutin som hanterar hur anställning på socialsekreterartjänster
ska ske, i de fall den tilltänkte medarbetaren inte har socionomexamen och inte uppfyller kvalifikationskraven för att anställas som socialsekreterare.

Förvaltningen har undersökt olika alternativ för att hantera anställning av personer som saknar
erforderlig examen för att kunna anställas som socialsekreterare, företrädesvis socionomstuderande i utbildningens slutskede. Grundkravet för en tillsvidareanställning är undantagslöst att
examen är uttagen och examensbevis utfärdat. I de fall detta saknas är det endast aktuellt med
tidsbegränsade anställningsformer eller provanställning.

Risk för att digital korrespondens som skickas till förtroendevalda inte diarieförs på grund av
bristande rutiner, vilket kan leda till att det lagstadgade kravet på diarieföring inte följs.

Nämnden ska ges information om hur allmänna handlingar såsom e-post ska hanteras.

Arbetsmarknads- och socialnämnden informerades vid sammanträdet den 25 april om hur handlingar som kommer nämndens förtroendevalda tillhanda ska hanteras korrekt och enligt gällande
lagstiftning. Informationstillfället berörde vad som är en handling, allmän och/eller offentlig, hur
dessa ska hanteras och vilka skyldigheter som förtroendevalda har gällande hanteringen. Fokus
var digitala handlingar såsom e-post som inkommer till de förtroendevaldas e-postkonton på
malmo.se.

Risk för desinformation om nämndens beslut på grund av att felaktig information sprids via olika
typer av medier, vilket kan leda till bristande förtroende för nämndens verksamhet samt att hanteringen är resurskrävande.

Kommunikationsavdelningen ska ta fram tydliga budskap kring förvaltningens uppdrag samt
samla fakta kring verksamheterna, till exempel i form av frågor och svar.
Kommunikationsavdelningen ska även i samråd med stadskontorets kommunikationsavdelning ta
fram en strategi för hur förvaltningen ska hantera desinformation i sociala medier.

Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter arbetar med komplexa frågor, vilket ställer
stora krav på kommunikationen och hur den hanteras. Arbetet med att sammanställa fakta och
budskap kring förvaltningen började med att kommunikationsavdelningen genomförde en teoretisk nulägesanalys kring så kallad desinformation (felaktig eller manipulerad information) och dess
uttryck. Analysen omfattade även olika teorier för att möta desinformation samt vilket förebyggande arbete som kan göras. Utifrån nulägesanalysen fortsatte en diskussion kring hur förvaltningen på bästa sätt kan förbereda sig för desinformation.

Arbetet har resulterat i att kommunikationsavdelningen har tagit fram information om förvaltningens övergripande uppdrag. Kommunikationsavdelningen har även gjort en faktasammanställning över förvaltningens verksamheter och har tillgång till ämneskunniga som kan hjälpa till att ta
fram fakta. Kommungemensamt har stadskontoret samordnat en arbetsgrupp med kommunikatörer från olika förvaltningar för att hitta arbetssätt att motverka otillåten påverkan i sociala medier. Utifrån detta har aktuella ämnen som rör arbetsmarknads- och socialförvaltningen identifierats och förvaltningens kommunikationsavdelning har sedan tagit fram fakta om dem tillsammans
med ämneskunniga.

Risk för bristande följsamhet till Malmö stads riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet
på grund av brister i introduktion och regelbunden information, vilket kan leda till att rättssäkerheten för enskilda Malmöbor och förtroendet för Malmö stad påverkas.

Informera nämnden om Malmö stads riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet utifrån
användningen av applikationer för nämndshandlingar.

Arbetsmarknads- och socialnämnden informerades vid sammanträdet 24 maj 2018 om Malmö
stads riktlinjer för informationssäkerhet. Informationen berörde informationssäkerhet i allmänhet
men med fokus på förtroendevaldas användning av surfplattor när de tar del av nämndens och
myndighetsutskottens handlingar.

Risk för att avtal för produkter och tjänster som tecknas på förvaltnings- och verksamhetsnivå
inte sägs upp eller förnyas på grund av att rutiner saknas, vilket kan leda till ekonomiska förluster.

Ta fram en rutin som beskriver hur avtal för produkter och tjänster som tecknas på förvaltningseller verksamhetsnivå ska hanteras vid uppsägning eller förnyelse. Rutinen avser de avtal som
tecknas där kommuncentrala avtal inte finns. Rutinen ska kommuniceras och förankras.

Ekonomiavdelningen har utarbetat en rutin för lokalanskaffning som tydliggör processen för hur
lokaler ska införskaffas. Det pågår även ett arbete med en motsvarande rutin och checklista för
uppsägning av hyresavtal och kringavtal. Arbetet beräknas vara slutfört i januari 2019.

Det finns idag inget enhetligt system för att hantera avtal. Avtal diarieförs i ärendehanteringssystemet Platina och i LiMas (lokaler i Malmö) kontraktsregister. Inget av systemen skickar påminnelser när avtal är på väg att löpa ut.
Det pågår ett arbete med att undersöka olika systemlösningar för att kunna samla de avtal som
tecknas i ett och samma system. Svårigheten med detta är att de flesta lösningar kräver dubbelarbete eftersom avtalen först måste diarieföras i Platina och i LiMas kontraktsregister för att sedan
läggas in i ett avtalssystem. Detta ökar risken för att avtal missas i något av systemen. Förvaltningen avvaktar med en rutin för uppsägning och förnyelse av övriga avtal tills utredningen om
en ny systemlösning är klar.

Risk för att personer försöker påverka nämndens uppdrag eller beslut på grund av exempelvis
ilska, besvikelse, ekonomiska skäl eller skydd av egen kriminell verksamhet, vilket kan leda till att
förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan i form av trakasserier, hot, våld och korruption.

En informations- eller utbildningsinsats om otillåten påverkan kommer att erbjudas nämnden genom stadskontorets enhet för trygghet och säkerhet.

Med anledning av att en ny mandatperiod för nämnderna startar den 1 januari 2019 har den beslutade åtgärden, att genomföra en utbildning om otillåten påverkan riktad till arbetsmarknadsoch socialnämndens förtroendevalda, planerats till den 9 januari 2019. Utbildningen kommer att
hållas av enheten för trygghet och säkerhet (ETOS) och kommer innehålla både teori och praktisk övning om hot- och våldssituationer. Då utbildningen erbjuds i början av den nya mandatperioden kommer samtliga förtroendevalda som väljs för den kommande mandatperioden att ha
möjlighet att delta.

Risk för att barnens behov inte tillgodoses på grund av bristande barnrättsimplementering i utredningar och beslut avseende ekonomiskt bistånd, hemlöshet och missbruks- och beroendevård,
vilket kan leda till att barnens behov inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning.

Barnperspektivet i utredningar och beslut.

Säkerställa att handläggarna har belyst barnens situation i alla utredningar som berör barn och att
detta är dokumenterat.

Slumpmässigt urval av utredningar inom ekonomiskt bistånd, boende och missbruks- och beroendevården. Samtliga utredningar ska omfatta personer som vid tidpunkten för utredningen har
minderåriga barn. Antalet utredningar ska vara en jämnt fördelade mellan sakområdena samt mellan socialtjänstavdelningarna.

Genomföra aktgranskning under hösten 2018.

Det finns förvaltningsgemensamma kärnprocesser för handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd, boende och missbruk. Processerna finns tillgängliga på intranätet Komin och innehåller länkar till stöddokument såsom vägledningsdokument och checklistor för att uppmärksamma barnperspektivet i utredningarna.
Granskningen omfattade 50 utredningar av ekonomiskt bistånd, 50 boendeutredningar och 50
utredningar avseende missbruks- och beroendevård. Utredningarna omfattade både bifall och avslag och antalet var jämnt fördelat mellan socialtjänstavdelningarna.
I drygt hälften (85) av de granskade ärendena hade brukarna hemmavarande barn. 27 ärenden
rörde vuxna som hade umgänge med sitt/sina barn. Bland de brukare som inte bodde med sina
barn och inte hade umgänge, fanns det brukare som inte har någon kontakt med sina barn och i
dessa ärenden nämndes inte barnen i utredningarna.

Det saknades en beskrivning av barnens behov i 47 procent av de granskade utredningarna. Resultatet är en försämring jämfört med 2017 då det saknades i 38 procent av utredningarna.
Granskningen visade att socialsekreteraren hade pratat med barnet/barnen i två procent av utredningarna.
Barnens behov beskrevs utifrån olika perspektiv och i olika omfattning. I 22 utredningar beskrevs
behoven utifrån socialtjänstens övergripande uppdrag, det vill säga att barnets bästa ska beaktas. I
57 ärenden beskrevs barnens behov utifrån verksamhetens specifika uppdrag, exempelvis att barn
behöver en trygg och stabil boendesituation eller en nykter förälder. Individuella beskrivningar av
barnens aktuella situation och behov förekom i tre av 150 utredningar. I övrigt var det generella
beskrivningar av barnens situation, exempelvis att de går i skolan/förskolan och är friska.
Missbruksutredningarna innehöll ibland beskrivningar av vad den vuxne behövde göra för att
kunna vara en bra förälder åt sitt/sina barn eller för att kunna ha umgänge igen, men saknade resonemang om vad barnen behövde. I några utredningar som rörde ekonomiskt bistånd beskrevs
att det uppstått kostnader för barnomsorg men inte om det fanns andra behov som barnet/barnen hade. Generellt sett uppmärksammades barnen i mindre utsträckning i utredningarna när de
inte bodde tillsammans med sin förälder och när utredningen handlade om behov av vård enligt
LVM.
I 22 procent av utredningarna framgick att handläggaren hade kännedom om att barnet/barnen
också hade kontakt med någon av enheterna inom barn och familj. I en tredjedel av dessa ärenden framgick att handläggaren hade tagit kontakt med barn och familj innan beslut om insats eller
avslag på ansökan fattades.
Andelen utredningar där handläggarna bedömt barnens behov vid val av insats hade ökat från 30
procent 2017 till 49 procent 2018. I drygt hälften av utredningarna (51 procent) hade handläggarna inte gjort någon bedömning. Alla utredningar som resulterat i avslag/delavslag saknade en
beskrivning av hur barnet/barnen skulle påverkas av att föräldern/föräldrarna inte beviljades det
sökta biståndet.
Vanligt förekommande i bedömningen av de sökandes behov och rätt till bistånd var standardformuleringar avseende barns behov. Standardformuleringar fanns främst i utredningar avseende
boende, men även inom missbruk. I några ärenden hängde inte handläggarens bedömning av beviljad insats eller bistånd ihop med de beskrivningar av barnens behov som redovisats i utredningen.

Förvaltningen behöver arbeta vidare med granskningsområdet. Det behöver förtydligas och definieras på vilket sätt barnperspektivet ska beaktas i de utredningar som rör vuxna som har barn.
Verksamheterna behöver bli bättre på att uppmärksamma och formulera barns individuella behov. Det kan exempelvis vara att samtala med barnen om deras situation vid gemensamma besök
tillsammans med handläggare från barn och familj. Det finns sannolikt behov av kompetensutveckling för att kunna bedöma hur barn påverkas av de insatser som deras föräldrar beviljas men
även hur de påverkas när insatser inte beviljas.

Verksamheterna behöver utveckla sin kompetens kring innebörden av begreppen barnperspektiv,
barnets perspektiv och barnrättsperspektiv för att bli bättre på att sätta sig in i barnens situation.
Begreppen behöver även definieras i förhållande till utredningar som rör vuxna. Ett presentationsmaterial utifrån granskningens resultat kommer att spridas till alla berörda verksamheter för
dialog och diskussion.

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

Utredningstider i barnavårdsutredningar.

Enligt 11 kap 2 § SoL ska utredningar bedrivas skyndsamt och vara slutförda senast inom fyra
månader. Syftet med granskningen är att kontrollera att utredning skett inom lagstadgad tid.

Granskningen omfattar barnavårdsutredningar som inletts under januari, februari och mars 2018.
Om det finns fler än 100 utredningar som överskridit den lagstadgade utredningstiden och som
saknar beslut om förlängd utredningstid, kommer det att ske ett slumpmässigt urval om 100 utredningar som fördelas proportionerligt över socialtjänstavdelningarna utifrån antal inledda utredningar.

Granska utredningar som överskridit tidsramen om fyra månader och där beslut om förlängd utredningstid inte fattats inom lagstadgad tid. Frågeställningarna är:
- Har beslut om att avsluta utredning registrerats?
- Har alla utredande moment genomförts inom lagstadgad utredningstid?
- Är dokumentationen färdigställd?
- Vad bedöms vara orsaken till att utredningen gått över tiden?

Under perioden januari till mars 2018 inleddes 1 284 utredningar enligt 11 kap 1 § med stöd av 2
§ SoL inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 352 av dessa utredningar överskred den
lagstadgade utredningstiden om fyra månader och i 323 av dem hade beslut om förlängd utredningstid inte fattats inom utredningstiden. Av 323 utredningar har 100 utredningar granskats.
Resultatet visade att andelen utredningar som överskridit utredningstiden om fyra månader hade

minskat med sju procentenheter jämfört med motsvarande granskning år 2017.

Orsakerna till att utredningarna överskridit den lagstadgade utredningstiden kan delas in i fyra
grupper.
Bristande dokumentation/administration: I nästan 70 procent (75 procent år 2017) av de
granskade utredningarna var det utredande arbetet avslutat, men dokumentationen och administrationen var inte färdigställd i tid. I ett fåtal utredningar tycktes dokumentationen vara färdig,
men utredningen hade inte stängts. I vissa utredningar hade beslut om avslutad utredning registrerats, men inte i alla.
Bristande handläggning: I 17 procent (5 procent år 2017) av de granskade utredningarna identifierades brister i handläggningen, exempelvis ärenden med låg aktivitet eller långt uppehåll i utredningsarbetet utan dokumenterad anledning samt utredningar där utredande aktiviteter fortsatte
efter utredningstiden löpt ut.
Komplexa ärenden: Ungefär 10 procent (10 procent år 2017) av de granskade utredningarna
framstod som komplexa ärenden med många insatser och inkommande anmälningar vilket fördröjde och försvårade handläggningen.
Yttre omständigheter: I ungefär 4 procent (10 procent år 2017) av de granskade utredningarna
fanns det yttre omständigheter som kunde tolkas vara orsak till att utredningen var försenad. Exempelvis var brukaren bortrest eller familjen svår att nå. I några ärenden var utredningen öppen i
väntan på att kunna verkställa beslut. År 2017 inkluderades även handläggarnas semester i denna
kategori.
Granskningarna från 2017 och 2018 är inte helt jämförbara på grund av olika granskningsperioder och annorlunda tolkning av kategorin yttre omständigheter. Ökningen av andelen utredningar
i kategorin bristande handläggning bedöms bero på att handläggarnas semestrar kategoriserades som
en yttre omständighet år 2017 och som bristande handläggning år 2018.
Sedan den 1 februari 2018 har socialtjänsten en kärnprocess för barn- och ungdomsvården. Implementeringsarbetet har pågått under året och processen ger stöd i utredningen genom ett flöde
av aktiviteter som kopplas till rutiner och manualer. I processen ges exempelvis stöd när beslut
om förlängning av utredningstid ska fattas. När det gäller uppföljning av utredningstiderna kommer verksamheterna från årsskiftet 2018/2019 att kunna följa det genomsnittliga antalet utred-

ningsdagar i avslutade barnavårdsutredningarna genom Malmö stads digitala verktyg för uppföljning och statistik Koll.
De bakomliggande orsakerna som identifierades 2017, såsom otillräcklig grundbemanning, hög
personalomsättning, ofrivilliga vakanser och sjukskrivningar bedöms till viss del påverka även under 2018. Området barn och unga har en högre personalomsättning än genomsnittet för förvaltningen vilket sannolikt leder till otillräcklig grundbemanning och ofrivilliga vakanser. Sjukfrånvaron ligger i genomsnitt som resten av förvaltningen.

Kompetenshöjande insatser avseende dokumentation och utredningsprocess planeras till våren
2019. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial
utifrån resultatet av ett utvecklingsarbete som de har drivit med stöd av Socialdepartementet. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att underlätta och effektivisera dokumentationen i barn- och
ungdomsärenden. Resultatet av arbetet har visat att det går att göra tidsbesparingar med bibehållen kvalitet. Förbättringarna har skett inom lagens ram men med förtydliganden i BBIC:s beslutsunderlag. Utbildningen möjliggör för andra kommuner att genomföra utvecklingsarbetet på liknande sätt som projektkommunerna har gjort.
Utredningstider i barnavårdsutredningar kommer att granskas och återrapporteras till nämnden
vid två tillfällen under 2019.

Risk för felaktig rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
och vidare till kommunfullmäktige och stadsrevisionen på grund av bristande rutiner, vilket kan
leda till rättsosäkerhet för enskilda brukare, bristfälligt planeringsunderlag för kommunen samt
bristande förtroende för nämndens verksamhet.

Rutin för rapportering av individrapporter och statistikrapport avseende gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader samt för avbrott i verkställigheten där
biståndet inte åter har verkställts inom tre månader från datum för avbrottet.

Säkra att rutinen efterlevs och är ändamålsenlig.

Kvalitativ uppföljning.

Kvalitativ uppföljning genom möte med samtliga avdelningars rapportörer. Uppföljningen kommer att ske efter det tredje kvartalets rapporteringsperiod.

Det har skett förändringar i socialtjänstlagen under året som medfört krav på kvartalsvisa rapporteringar till revisorskollegiet. Detta har inneburit att rutinen har behövt revideras och arbetet har
skett i samverkan med övriga socialnämnders huvudrapportörer.
Förvaltningens rapportörer har träffats vid två tillfällen under hösten 2018 för att följa upp rutinens utformning och hur den efterlevs. Utifrån uppföljningen har informationen om rapporteringsperioder förtydligats. Sammanfattningsvis bedöms rutinen bidra till att säkra en enhetlig rapportering av ej verkställda beslut och avbrott i verkställigheten.

Dokumentet med information om rapporteringsperiod har förtydligats.

Risk för otillåtna utbetalningar av ekonomiskt bistånd på grund av att medarbetare har behörighet
att både skapa hushåll och göra utbetalningar i verksamhetssystemet Procapita, vilket kan leda till
negativa ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Rutin avseende behörighet att skapa hushåll och göra utbetalning.

Syftet med granskningen är att säkerställa att det inte sker några otillåtna utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Granska perioden januari till juni 2018.

Granska följsamheten till intern kontrollrutin avseende behörighet hushåll och utbetalning. Rutinen beskriver hur stickprovskontroller ska genomföras varje månad inom sektioner där socialsekreterare har behörighet att både skapa hushåll och göra utbetalningar i verksamhetssystemet
Procapita.

Granskningen omfattade de sex sektioner som har medarbetare med behörighet att både skapa

hushåll och göra utbetalningar i verksamhetssystemet Procapita. Varje månad har sektionerna
granskat tio slumpmässigt utvalda utbetalningar. Utgångspunkten har varit att kontrollera om utbetalningen gått till rätt person med rätt summa. Under granskningsperioden januari till juni 2018
kontrollerades sammanlagt 360 utbetalningar. Granskningen visade att samtliga utbetalningar var
korrekta.

Det finns en förvaltningsgemensam rutin om behörighet att skapa hushåll och göra utbetalning.
Rutinen beskriver bland annat hur stickprovskontroller ska genomföras varje månad och hur resultatet ska dokumenteras. Granskningen visade att rutinen fungerar och följs.

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.

Kontroll av underlag som ligger till grund för beslut och utbetalning. Följande frågor ska beaktas
vid granskningen:
- Finns underlag såsom fakturor och kvitton?
- Finns dokumentation kring aktivitet och planering som den enskilde förväntas genomföra?
- Är folkbokföringsuppgifter kontrollerade?
- Har betalningen gått till rätt mottagare med rätt summa?
- Har beslut fattats i enlighet med gällande delegationsordning?

Syftet med granskningen är att säkerställa att beslut fattas utifrån gällande delegationsordning, att
det finns tillräcklig dokumentation och underlag för beslut och utbetalning samt att utbetalningen
gått till rätt mottagare med rätt summa. Granskningsområdet är identifierat utifrån stadsrevisionens granskning av försörjningsstödet 2016.

Genomföra två granskningar under 2018. Den första granskningen omfattar hushåll som varit aktuella under perioden januari till maj. Den andra granskningen som genomförs omfattar hushåll
som varit aktuella under perioden juni till oktober.

Stickprovsgranskning av 20 slumpmässigt valda ärenden per sektion som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Två granskningar av totalt 840 ärenden har genomförts under 2018. Tabellen sammanfattar resultatet av årets granskningar.

Resultatet av årets första granskning återrapporterades till nämnden i september 2018. Nedan redovisas resultatet från årets andra granskning (juni till oktober 2018) tillsammans med ett sammanfattande resultat för helåret.

Det bedöms finnas tillräckligt med underlag i 93 procent av de granskade ärendena. De avvikelser
som konstaterades (7 procent) avsåg främst enstaka utgifter där det saknades kvitto eller faktura.
Utmärkande för flertalet av dessa utgifter, såsom busskort, bredbandsavgift eller A-kassa, var att
kostnaderna sällan förändrades under året. I kommentarerna bekräftar några sektionschefer att
handläggarna inte alltid begär in underlag för dessa utgifter om behovet kvarstår från tidigare ansökan.
I förhållande till årets första granskning är resultatet oförändrat. Totalt för året bedöms det finnas
tillräckligt underlag i 93 procent av de granskade ärendena.

I 91 procent av ärendena bedöms dokumentationen vara tillräcklig. Vad gäller avvikelserna (9
procent) var det i cirka en tredjedel av ärendena inte aktuellt med planering eller försvårades planeringen av den enskildes situation såsom aktivt missbruk, långvarig ohälsa eller social problematik. Det handlade även om brukare som var papperslösa, bostadslösa eller hade en planering via
annan huvudman. Dessa avvikelser behöver inte handla om brister i handläggningen utan kan
vara befogade avsteg från upprättande av planering. I en tredjedel av ärendena var planeringen
antingen oklar, otillräcklig eller inaktuell. Övriga avvikelser saknade kommentarer.
Jämfört med årets första granskning har det skett en förbättring av resultatet. Totalt för året bedöms det finnas dokumentation kring aktivitet eller planering i 90 procent av ärendena.

Resultatet visar att kontroll av folkbokföringsuppgifterna inte har dokumenterats i 33 procent av
de granskade ärendena. Av flera kommentarer framgår att kontroll är/troligen är utförd men inte
har dokumenterats. En vanlig anledning var att dokumentation enbart skett om uppgifterna inte
stämt.

Jämfört med föregående granskning har resultatet förbättrats, då saknades dokumentation i 53
procent av ärendena. På helåret saknas dokumentation av kontrollen i 43 procent av ärendena.

Resultatet visar att alla utbetalningar har gått till rätt mottagare (a). I förhållande till förra granskningen är detta en förbättring.
Det framgår vidare att 97 procent av utbetalningarna är med rätt summa (b). Avvikelserna (3 procent) omfattar enstaka fel som att påminnelseavgift på elräkning har beviljats eller att gemensamma hushållskostnader inte varit rätt beräknade. Av kommentarerna framgår det att vissa utbetalningar handlar om individuella beslut, som att en högre hyra godkänts under en viss period eller att utbetalningar sker veckovis.
Resultatet från årets granskningar visar att vid båda tillfällena hade 97 procent av utbetalningarna
rätt summa.

I granskningen har alla utom ett beslut fattats i enlighet med delegationsordningen. Det saknas
kommentar kring avvikelsen. Resultatet på helår visar att fem av 838 beslut har avvikit från delegationsordningen (0,6 procent).

Granskningarna visar på få avvikelser och en positiv utveckling under året. Framförallt hade kontrollen av folkbokföringsuppgifterna förbättrats vid årets andra granskning. Det bedöms finnas
ett fortsatt behov av att följa utvecklingen för att säkerställa att kontrollerna dokumenteras i enlighet med kärnprocessen.
2017 års resultat är inte direkt jämförbart med årets resultat, dels var frågorna annorlunda formulerade eller saknades (fråga tre), dels fanns svarsalternativet delvis med. Bedömningen är dock att
resultatet för 2018 kan anses vara likvärdigt med eller bättre än 2017.

Under andra halvan av året har enheterna, mot bakgrund av resultatet i föregående granskning,
arbetat med att implementera systematiska kontroller av folkbokföringsuppgifter samt tydliggjort
interna rutiner så att dokumentationskravet efterlevs i alla ärenden. Resultatet av detta arbete kan
redan skönjas, men den fulla effekten förväntas ses under 2019.

Risk för att elektronisk utrustning hamnar på villovägar på grund av avsaknad av eller brister i register eller bristande rutiner, vilket kan leda till ekonomisk skada och förtroendeskada.

Respektive nämnd och helägt bolag ska svara på följande frågor:
- Finns rutin för att hämta ut utrustningen?
- Finns rutin för återlämning av utrustningen?
- Finns register där det framgår vem som har vilken utrustning?
- Vilka uppgifter innehåller registret?
Om rutin finns ska självskattning göras huruvida den följs enligt följande:
- Tillfredsställande
- Förbättringsområde
- Behöver ses över omgående

Syftet med granskningen är att undersöka om och säkerställa att det finns register och rutiner för
att hålla reda på elektronisk utrustning.

Granskningen ska genomföras av samtliga nämnder och helägda bolag och omfatta surfplattor,
mobiltelefoner, datorer och skärmar.

Granskning av förekomst av rutiner och register för kontroll över elektronisk utrustning.

I maj 2018 genomfördes granskningen av elektronisk utrustning inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för hanteringen av
överförmyndarnämndens elektroniska utrustning, vilket innebär att granskningen även omfattat
överförmyndarnämnden tillsammans med enheten för överförmyndarärenden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har rutiner för beställning, utlämning, återlämning och avveckling av IT-utrustning. Hanteringen kring mobiltelefoner och surfplattor är mer formaliserad
genom kvittenser för både utlämning och återlämning. Kvittenserna innehåller, förutom underskrifter, uppgifter om produkten såsom modell, serienummer och stöldmärkning samt uppgifter
om mottagaren. Uppgifter om datorer och primär användare hanteras i det kommungemensamma systemet IT-kompassen och det är respektive chef som ansvarar för att korrekt återlämning sker.
Förvaltningen genomför årligen en inventering av stöldbegärlig utrustning såsom datorer, mobiltelefoner, surfplattor, skärmar, skrivare, TV-apparater och kameror. Det finns ingen beloppsgräns
utan tillgångar med väsentligt värde bedöms som stöldbegärliga. I inventarieförteckningen framgår modell, placering, namn på primär användare, serienummer, stöldmärkningsnummer, inköpspris och anskaffningsår.

Nämndens befintliga rutiner bedöms fungera tillfredsställande. Vid granskningen identifierades
två kommunövergripande förbättringsförslag som skulle kunna förenkla och förbättra kvaliteten i
verksamheten.
Det första handlar om en kommungemensam checklista vid avslut av anställning, liknande
Malmö stads checklista inför planering och genomförande av introduktion riktad till nyanställda.
I en sådan checklista hade alla aktiviteter som behöver genomföras i samband med att en medarbetare avslutar sin anställning kunnat samlas. Kopplat till elektronisk utrustning handlar det exempelvis om att säkerställa att vederbörande loggas ut från konton såsom Apple-konto och
iCloud-konto, att behörigheter till IT-system plockas bort och att utrustningen återlämnas på ett
korrekt sätt.
Det andra förbättringsförslaget handlar om en kommungemensam säkerhetslösning för datahantering för att få bättre kontroll på Malmö stads datorer. En sådan säkerhetslösning hade exempelvis skapat möjlighet att spåra, låsa och radera datorer vid förlust eller stöld.
Förbättringsförslagen skickas vidare till kommunstyrelsen i samband med årsrapporteringen av
intern kontrollplan 2018.

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

Granskning att fakturerat pris överensstämmer med avtal/order/prislista eller motsvarande (enligt 8§ i Malmö stads attestreglemente). Granskningen avser fakturerat pris (per enhet), inte
huruvida rätt mängd fakturerats. Stadskontoret tar, senast i början av 2018, fram urval av fakturor
att kontrollera och anvisningar hur dokumentation av granskningen ska göras.

Syftet med granskningen är att undersöka om den kontroll som ska göras enligt attestreglementet
i realiteten genomförs och om det finns typer av fakturor som är särskilt svårkontrollerade.

Granskningen omfattar samtliga nämnder, men inte bolagen, eftersom attestreglementet inte gäller bolagen. Bolagen avgör själva om motsvarande granskning ska göras och svarar då själva för
urval av fakturor.

Granskning genom jämförelse mellan urval av fakturor och avtal/order/prislista.

Granskningen var kommunövergripande och genomfördes genom stickprov. Förvaltningen erhöll 40 fakturor att granska och av dessa 40 fakturor var det 11 (28 procent) som saknade avtal.
Detta innebar att en jämförelse mellan fakturerat pris och avtalat pris inte kunde genomföras för
dessa fakturor.
Av de 29 fakturor som hade avtal var det endast en faktura vars pris skiljde sig från det som var
avtalat. Fakturans pris var 197 kr dyrare än det avtalade priset.

Följande försvårade kontrollen av huruvida rätt pris debiterats:
- Avtal saknades.
- Avtalen var svåra att tyda/tolka.
- Fakturan var bristfällig.
- Avtalen var svåra att hitta.
- Avtalen finns inte samlade i ett system.
- Det var tidskrävande att lokalisera avtalen.
Det fanns olika orsaker till att det saknades avtal och att en prisjämförelse inte kunde göras. I
vissa fall var det troligt att en direktupphandling genomförts och dessa kräver inget avtal. I andra
fall var det fastighetsägare till lokaler som förvaltningen hyr som tecknat avtal för exempelvis reparationer och förvaltningen hade inte tillgång till avtalet. I de 11 fall där fakturorna saknade avtal
fanns inte heller något annat underlag som kunnat jämställas med ett avtal såsom en offert eller
direktupphandlingsdokumentation. Detta är en brist.
För de fakturor där det fanns avtal var det inte alltid lätt att hitta dem. En utmaning var att avtalen fanns i flera olika system och det krävdes kunskap om vilka dessa system var och hur de navigeras. Vissa system krävde även inloggning. Andra svårigheter var att vissa fakturor var bristfälliga eller att avtalen var svåra att tyda och omsätta till ett faktiskt pris.

Sedan den kommungemensamma granskningen av avtalshantering 2017 har förvaltningen påbörjat ett arbete för att förbättra hanteringen av sina avtal. Bland annat pågår ett arbete för att skapa
rutiner kring direktupphandling och lokalanskaffning. Rutinerna ska tydliggöra när och på vilket
sätt avtal ska tecknas, hur de ska diarieföras och vilka underlag den ekonomiska redovisningen

ska innehålla. Nuvarande granskning visade att det saknades underlag till vissa av fakturorna och
det är förvaltningens bedömning att rutinerna kommer att bidra till att minska bristen på underlag
och öka förståelsen för hur avtal ska tecknas och hanteras. Förvaltningen kommer att granska
följsamheten till rutinerna inom ramen för intern kontroll 2019.
I resultatet av granskningen framgick tydligt att det var tidskrävande att lokalisera avtal. Vissa avtal tog mellan 45 och 60 minuter att identifiera. Resultatet bekräftar ett problem som förvaltningen uppmärksammat sedan tidigare. Ett arbete med att undersöka olika systemlösningar för
att kunna samla avtal i ett och samma system och därmed underlätta sökningar pågår. Svårigheten
med detta är att de flesta lösningar kräver dubbelarbete eftersom avtalen först måste diarieföras i
Platina och LiMas kontraktsregister för att sedan läggas in i avtalssystemet. Detta ökar risken för
att avtal missas i något av systemen. Det ställs stora krav på chefer och assistenter att ha kunskap
om var avtal ska sökas samt navigera i de olika systemen vilket innebär en risk för att fakturor
inte alltid granskas på ett korrekt sätt på grund av tidsbrist eller okunskap.
Resultatet visar vidare att flera avtal var svårtolkade eller krävde kunskap om exempelvis indexuppräkning för att bedöma om priset överensstämde med avtalet. Avtal behöver skrivas på ett
korrekt sätt juridiskt men den enskildes förståelse hade kunnat underlättats om avtalskatalogen
innehöll lathundar eller förklarande exempel på hur avtalen ska tolkas eller hur beräkningar ska
göras. Detta gäller till exempel möbelavtal, elavtal och hyror. Att ta fram ett sådant stöd bör inte
göras på förvaltningsnivå utan kommunövergripande.
Förvaltningen kommer att genomföra en förnyad granskning av avtalat pris jämfört med fakturerat pris inom ramen för intern kontroll 2019.

•

Öka sökbarheten i kommunens avtalssystem.

•

Ta fram lathundar och förklarande exempel på hur avtal i avtalskatalogen ska avropas
och tolkas.

•

Öka tillgängligheten på upphandlingsenheten för frågor och konkret hjälp kring avtal
kopplade till avtalskatalogen.

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.

Diarieföring av rekryteringshandlingar.

Granskningen syftar till att säkerställa följsamheten till Malmö stads rekryteringsprocess. Granskningsområdet är identifierat utifrån 2016 års kommungemensamma granskning av rekryteringsprocessen.

Granska rekryteringar från perioden augusti till oktober 2018.

Genom stickprov kontrollera att handlingar som ska bevaras i Platina enligt rekryteringsprocessen är korrekt diarieförda och sökbara.

Den 22 november 2018 genomfördes granskningen för att kontrollera vilka handlingar, kopplade
till rekryteringsprocessen, som var diarieförda i dokumenthanteringssystemet Platina. I samband
med att en rekrytering avslutas ska viss dokumentation långtidsarkiveras i Platina. Det som ska
sparas är kravprofil, platsannons, lista över sökanden till tjänsten, ansökningshandlingar från personen som fått tjänsten samt anställningsavtal. Om rekryteringen avbryts, ska beslut om att avbryta rekryteringen diarieföras.
Under perioden augusti till oktober 2018 hade arbetsmarknads- och socialförvaltningen 36 rekryteringar, varav sex avbröts innan tillsättning. Under samma period 2017 hade förvaltningen 35
rekryteringar, varav fyra avbröts innan tillsättning.

Resultatet visar att det saknades handlingar i Platina vid granskningstillfället. Det saknades beslut
om att avbryta rekryteringsprocessen i alla rekryteringar som avbrutits under granskningsperioden. Bristerna bedöms bero på att diarieföring inte sker löpande under rekryteringsprocessen,
utan görs först när rekryteringen är avslutad i rekryteringsverktyget Visma.
Efter 2017-års granskning gjordes en översyn av befintliga rutiner och checklistor för att säkerställa att det tydligt framgår hur diarieföringen ska genomföras samt att den ska ske löpande under rekryteringsprocessen. Vid jämförelse mellan åren kan det konstateras att andelen diarieförda
handlingar hade ökat vid senaste granskningen.

Diarieföring av rekryteringshandlingar är ett förbättringsområde som förvaltningen behöver arbeta vidare med under 2019. Vid granskningen uppmärksammades att det saknas beslutsmall om
att avbryta rekryteringen i rekryteringsprocessen. Detta har återkopplats till stadskontorets HRstrategiska avdelning som ansvarar för processen.
I november 2019 kommer det att genomföras en ny granskning av rekryteringar som varit aktuella under perioden augusti till oktober 2019.

Risk för fel i frånvarorapporteringen på grund av brister i efterlevnad av rutin, vilket kan leda till
att medarbetare får fel lön och att det blir fel i statistikunderlaget.

Frånvarorapportering i Malmö stads personalsystem HRutan.

Säkerställa att felaktigheter i frånvarorapportering inte leder till felaktiga löneutbetalningar.

Genomföra stickprov vid två tillfällen under 2018 för att säkerställa att den faktiska frånvaron
stämmer överens med det som är inrapporterat i HRutan. Ett granskningstillfälle planeras till våren och ett planeras till hösten.

Stickprovsgranskningar av frånvarorapporteringen genomfördes under maj och oktober 2018.
Syftet var att säkerställa att den faktiska frånvaron (sjukdom och tillfällig föräldrapenning) stämde
överens med det som var inrapporterat i personalsystemet HRutan. Denna typ av felaktighet får
störst konsekvens eftersom full lön utbetalas för tid som medarbetaren varit frånvarande från arbetet. När sådana fel uppmärksammas efter löneutbetalning uppstår en löneskuld för berörd
medarbetare.
För att identifiera den faktiska frånvaron har cheferna för de granskade verksamheterna ombetts
att redovisa de frånvaroanmälningar som inkommit till arbetsplatsen under maj och oktober.
Dessa uppgifter har sedan jämförts med registrerad frånvaro i HRutan. Två chefer hade inte dokumenterat den faktiska frånvaron vilket innebar att det saknades jämförelsematerial för dessa arbetsplatser.
Totalt granskades 100 frånvaroposter i 17 av förvaltningens verksamheter. Granskningen visade
att det saknades frånvaroregistrering på en frånvaropost. Två registreringar avvek från den faktiska frånvaron. I dessa fall var den registrerade frånvaron större än den anmälda frånvaron, vilket

indikerar att frånvaroperioden blivit längre än vad som anmälts till chefen eller arbetsplatsen.

Resultatet av granskningen visade, i likhet med förra årets granskning, att frånvarorapporteringen
bedöms fungera i förvaltningen. Två av de granskade verksamheterna saknade rutiner för att följa
upp frånvaroregistreringar. Ett sådant arbetssätt, i kombination med försummelse att frånvaroregistrera, medför en större risk för felaktiga löneutbetalningar.
Frånvaroregistrering bygger på självservice och att medarbetarna vet att de ska hantera sin frånvaro i två steg: anmälan till chef eller arbetsplats samt att registrera i HRutan. En kommuncentral
översyn av processen kring anställning och lön har genomförts och har bland annat resulterat i en
förenklad självservice som bedöms öka förutsättningarna för en rättvisande frånvarorapportering.

Risk för felrekrytering på grund av bristande referenstagning, vilket kan leda till negativa konsekvenser för verksamheten.

Referenstagning vid rekrytering.

Syftet med granskningen är att undersöka om referenstagning har genomförts i enlighet med
Malmö stads rekryteringsprocess.

Genomföra två stickprovskontroller under 2018, en under våren och en under hösten.

Tillfråga rekryterande chefer om vilka referenter som referenser har inhämtats ifrån.

Granskningen genomfördes genom stickprovskontroll av 16 genomförda rekryteringar. Huvudregeln i rekryteringsprocessen är att alltid ta referenser från tidigare arbetsgivare. För att få en fördjupad bild av den sökande bör minst två referenspersoner kontaktas.
I 13 av de granskade rekryteringarna togs referenser från en till tre referenspersoner. Referenspersonerna var oftast tidigare eller nuvarande chefer och i några fall kollegor. I tre av rekryteringarna
inhämtades inte referenser, vilket berodde på att personen som anställdes hade arbetat i verksamheten tidigare och att dennes prestationer och egenskaper var därmed kända.

I fem av de granskade rekryteringarna kontaktades endast en referent, vilket inte är i linje med rekommendationen. Det kan emellertid finnas skäl att frångå rekommendationen när det exempelvis saknas fler referenspersoner.

I september 2018 inrättades en rekryteringsenhet som organisatoriskt tillhör förvaltningens HRavdelning. Rekryteringsenheten stöttar förvaltningens chefer i rekrytering av nya medarbetare och
arbetssättet förväntas säkerställa en hög kvalitet i alla delar av rekryteringen. Det nya arbetssättet
implementeras successivt under hösten. I och med denna förändring av rekryteringsförfarandet,
bedöms det inte finnas behov av ytterligare åtgärder.

Risk för att kontaktuppgifter till medarbetarna inte uppdateras vid omorganisationen på grund av
tidsbrist och bristfällig information vilket kan leda till att medborgarna inte kan nå rätt person

Utifrån urval som tillhandahålls av stadskontoret granskas kontaktuppgifter i intranätet Komin
inklusive katalogtjänsten CMG Office Web. Utöver detta ska respektive nämnd svara på om det
finns rutin för att lägga upp och uppdatera kontaktuppgifter. Stadskontoret återkommer senast i
början av 2018 med detaljerad anvisning hur granskningen ska genomföras och hur granskningsresultaten ska dokumenteras.

Syftet med granskningen är dels att undersöka förekomsten av rutiner för att lägga upp och uppdatera kontaktuppgifter i Malmö stads intranät, dels undersöka förekomst och omfattning av
eventuella brister. Upptäckta brister i kontaktuppgifter ska åtgärdas direkt. Med granskningsresultatet som grund bedömer respektive nämnd om det finns behov av att upprätta eller förbättra befintliga rutiner för att ajourhålla kontaktuppgifterna.

Granskningen gäller samtliga nämnder, men inte bolagen.

Granskning av kontaktuppgifter genom kontroll i Komin och CMG Office Web huruvida uppgifter finns och är korrekta samt förekomst av rutin som säkerställer att kontaktuppgifter läggs
upp, ändras och tas bort när förändringar sker.

I april 2018 genomfördes granskningen av kontaktuppgifter inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter. Urvalet omfattade tre sektioner med sammanlagt 45 medarbetare och

chefer. Granskningen handlade om att kontrollera om det fanns kontaktuppgifter och om dessa
var korrekta på intranätet Komin och i telefonisystemet CMG Office Web. I granskningen ingick
även att undersöka befintliga rutiner för att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade i systemen.

Granskningen av Malmö stads intranät Komin visade att alla medarbetare och chefer hade en
egen profil (Min profil) på Komin tillsammans med sin titel. I profilen hade alla, förutom en person, sin e-postadress. Däremot saknade 69 procent uppgifter om besöksadress och ingen hade
beskrivit sina arbetsuppgifter. När det gällde de som hade fast telefon och mobiltelefon saknade
20 procent kontaktuppgifter till sin fasta telefon och 31 procent saknade kontaktuppgifter till mobilen.

CMG Office Web är Malmö stads telefonisystem och ska innehålla kontaktuppgifter till alla anställda som har en telefon. I granskningsurvalet ingick ett boende med 13 medarbetare som saknade fast telefon och mobiltelefon, och som därav exkluderades i granskningen av CMG. Däremot fanns kontaktuppgifter till boendets avdelningar, kök och expedition i systemet.
Resultatet visade att 22 procent av de granskade personerna saknades i CMG. De 25 personer
vars kontaktuppgifter fanns systemet, var i stort sett kompletta. Det som saknades var titel (åtta
procent) och mobilnummer (56 procent).

När granskningen genomfördes i början av april saknades rutiner för att hantera kontaktuppgifter
på Komin och i CMG Office Web.

Granskningen visade på brister och även om granskningen genomfördes på ett relativt litet underlag bedömdes det som ett förbättringsområde.
Sedan granskningen i april har följande åtgärder genomförts:
•

•

Den kommungemensamma checklistan för introduktion av nya medarbetare har kompletterat med information om att kontaktuppgifter ska registreras på Komin när en ny
medarbetare börjar sin anställning.
Två gånger per år påminner förvaltningens gemensamma Outlook-kalender om att kontaktuppgifterna på Komin ska ses över och vid behov revideras.

•

•

•

Förvaltningens reception genomför kontinuerligt stickprovskontroller för att säkerställa
att korrekta kontaktuppgifter är registrerade. Korrekta kontaktuppgifter underlättar när
receptionen sorterar post och lämmar telefonhänvisningar.
Det har skickats ett önskemål till stadskontorets HR-strategiska avdelning om att upprätta
en kommungemensam checklista vid avslut av anställning. En checklista hade kunnat säkerställa att kontaktuppgifter tas bort på Komin och i CMG Office Web när en anställning avslutas.
En ny granskning för att följa upp resultatet av vidtagna åtgärder är planerad till 2019.

Granskningen av kontaktuppgifter är kommungemensam och nämnden har möjlighet att lämna
förbättringsförslag som skulle kunna genomföras kommunövergripande för att förenkla eller förbättra kvaliteten. Utifrån resultatet av granskningen har nämnden genomfört åtgärder för att säkerställa att kontaktuppgifter registreras och hålls uppdaterade på Komin. När det gäller kontaktuppgifterna på CMG Office Web visar granskningen att hanteringen behöver klargöras. Det är
oklart vad som genereras automatiskt från det personaladministrativa systemet HRutan till CMG
och vilka uppgifter som ska lägga in manuellt. Det behöver även klargöras vem som ansvarar för
att lägga in och ändra uppgifterna i systemet. Sammanfattningsvis föreslår nämnden att en
kommungemensam manual och/eller rutin för hanteringen av CMG Office Web ska skapas.

Risk för att avtal inte blir registrerade och sökbara i Platina på grund av bristande kunskap om
manual för registrering eller att manualen inte efterföljs, vilket kan leda till brister i underlag och
beslut.

Granskning av att avtal för produkter och tjänster som tecknats på förvaltnings- och verksamhetsnivå är registrerade i Platina.

Syftet med granskningen är att undersöka om den registrering av avtal som ska göras enligt förvaltningens manual för registrering faktiskt genomförs och att avtal därmed blir sökbara i Platina.

Granskningen omfattar endast avtal för produkter och tjänster som tecknats på förvaltnings- och
verksamhetsnivå där kommuncentrala avtal inte finns.

Genomföra stickprov. Ett antal av de chefer i förvaltningen som enligt delegationsordningen har
rätt att teckna avtal uppmanas att göra en självskattning av antalet ingångna avtal under perioden

januari till och med juni 2018. Resultatet av självskattningen jämförs sedan med antalet faktiskt
registrerade avtal i Platina.

Granskningen avsåg att kontrollera om de avtal som förvaltningens chefer tecknar, registreras i
ärendehanteringssystemet Platina. Registreringen är viktig för att säkerställa att det finns avtal på
relevanta produkter och tjänster och att förvaltningen följer lagen om offentlig upphandling.
Granskningen skulle ske genom stickprov där 25 chefer uppmanades att göra en självskattning av
antalet tecknade avtal under årets första halvår. Summan av självskattningarna skulle sedan jämföras med antalet registrerade avtal i Platina.
Innan arbetet med granskningen hade påbörjats, genomförde förvaltningen ytterligare en granskning som involverade avtal (avsnitt 5.15). Det har även genomförts en kommungemensam
granskning om skillnaden mellan avtalat pris och fakturerat pris där avtal ingår som ett delmoment (avsnitt 5.7). Utöver detta har en egenkontroll av handledningsavtal genomförts under våren.
Förvaltningen har gjort bedömningen att den ursprungliga planeringen att använda stickprov och
självskattning inte behövde genomföras då resultatet av ovan nämnda granskningar och egenkontroll gav ett resultat som kunde användas i denna granskningen.

Resultatet av de genomförda granskningarna och egenkontrollen visade att alla avtal inte blir registrerade i Platina. Tydligast framgår detta vid jämförelse mellan fakturerat pris och avtalat pris,
där avtalen i flera fall saknas. Framförallt gäller detta vid direktupphandling av en vara. Storleken
på differensen är svår att bedöma då det saknas statistik över hur många direktupphandlingar
som genomförts under den aktuella perioden. Avtal kopplade till handledning av personal bedöms vara registrerade i Platina i större utsträckning. En anledning kan vara att avtalen avser en
tjänst med en namngiven uppdragstagare och att tjänsten löper över en längre period. De avtal
som granskats har tecknats av den som är budgetansvarig och delegationsordningen har således
efterföljts.

Det finns tydlig information på intranätet om hur en direktupphandling ska genomföras och en
lathund för vilka handlingar som ska diarieföras i samband med detta. Information och mallar för
tecknande av avtal i samband med upphandlingen är inte lika tydliga. Det finns inga krav på att
avtal ska tecknas vid en direktupphandling men rekommendationen är att vid direktupphandlingar av högre värden, av mer komplicerad art eller då flera leveranser ska ske över tid bör ett
skriftligt avtal ingås med den upphandlade leverantören. Det finns anledning att tydliggöra till exempel vad som anses vara ett högre värde. En förvaltningsövergripande riktlinje och rutin för direktupphandling håller på att utarbetas och där ingår beskrivning av beloppsgränser samt när avtal ska tecknas och hur detta ska diarieföras. Riktlinjen kommer att beslutas av nämnden i januari
2019 och samtidigt fastställs förvaltningens rutin. Efter att rutinen och riktlinjen är fastslagna
kommer förankringsarbetet att påbörjas.

Risk för att delegationsbeslut inte registreras i Platina på grund av manuell hantering, vilket kan
leda till att vissa beslut inte kommer nämnden tillkänna.

Utgångspunkten är förvaltningens rutiner för hantering av delegationsbeslut.

Granskningen syftar till att säkerställa att alla beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till
nämnden.

Delegationsbeslut från perioden januari till och med april 2018.

Granska följsamheten till förvaltningens rutin om hur anmälan av delegationsbeslut ska hanteras.

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut men det är praktiskt omöjligt för nämnden att besluta i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden från att fatta beslut. Delegering innebär överföring av beslutanderätt
från en nämnd till ett utskott, presidium, en förtroendevald eller en anställd som är underställd
nämnden. Vilka beslut som delegerats och vilka som är delegater framgår av den delegationsordning som beslutats av arbetsmarknads- och socialnämnden. Enligt Kommunallagen ska beslut
som tas med stöd av delegation återredovisas till nämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning innehåller ett stort antal punkter, varav
merparten avser myndighetsutövning mot enskild enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, föräldrabalken med flera.
Andra beslut som fattas med grund i lagstiftningen är myndighetsutövning mot näringsidkare
såsom beslut enligt alkohollagen och tobakslagen.
Ovanstående beslut som fattats med stöd av delegation, registreras i förvaltningens verksamhetssystem och redovisas månatligen till nämnden i form av listor.
Inom förvaltningen tas beslut om tillsvidareanställningar och vikariat som regleras i delegationsordningen. Även dessa beslut redovisas månadsvis till nämnden i form av listor från HR-systemet.

Övriga beslut som fattas med stöd av delegation, och som inte registreras i något av förvaltningens verksamhetssystem, ska registreras i diarie- och ärendehanteringssystemet Platina. Sådana beslut ska även anmälas till nämndens sekreterare för vidare anmälan till nämnden.
För den aktuella granskningsperioden, 1 januari till 30 april 2018, anmäldes sammanlagt 30 delegationsbeslut till nämnden. Av dessa handlade 20 beslut om att inte besvara detaljplaneremisser,
sju beslut avsåg avskrivning/reglering av löneskuld, ett beslut hade tagits av förvaltningsdirektören och två beslut var fattade av nämndens arbetsutskott. Vidare anmäldes ett antal beslut enligt
lex Sarah genom protokoll från de olika myndighetsutskotten.
Utifrån resultatet fanns det anledning att anta att inte samtliga delegationsbeslut hade vidarerapporterats till nämnden. Därför tillfrågades förvaltningens avdelningar om och hur beslut fattade
med stöd av delegation registreras och rapporteras. Svaren visade att det saknas klara rutiner för
registrering och rapportering av delegationsbeslut. Kunskapen om delegationsordningens innehåll
i den del som reglerar beslut som inte registreras i verksamhetssystemen, bedömdes som ett utvecklingsområde.
I samband med granskningen genomfördes även sökningar för att undersöka om delegationsbesluten diarieförts i Platina, även om de inte återrapporteras till nämnden. Exempelvis visade sökningen av ärendetypen direktupphandling att det fanns 25 ärenden registrerade under den aktuella
perioden men ingen av dessa hade rapporterats till nämnden.
Granskningen visade att det finns behov av ett förvaltningsgemensamt arbetssätt som tydligt beskriver hur beslut tagna med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Kunskapen om vad
som ska anmälas och den praktiska hanteringen, behöver öka inom förvaltningen.
Efter granskningen genomfördes har en arbetsgrupp bestående av nämndsekreterare, huvudregistrator och arkivarie arbetat med frågan. Arbetet har första hand fokuserat på återrapportering av
beslut under avsnittet Ekonomi i delegationsordningen på grund de brister som uppmärksammades i granskningen. En allmän översyn av ekonomiavsnittet har genomförts tillsammans ekonomiavdelningen och nu återstår det praktiska arbetet med att märka upp beslut som tagits på delegation i syfte att göra dem sökbara i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina. För de delar i delegationsordningen där märkning av besluten är klar, finns numera lathundar som framförallt vänder sig till registratorerna.
Förvaltningens arbetsgrupp genomförde en ny uppföljning av delegationsbesluten under senhösten. Uppföljningen visade att nya typer av delegationsbeslut registrerats i Platina under perioden
augusti till november 2018. I december 2018 kommer nämnden att få en redovisning av alla delegationsbeslut som kan spåras i Platina för mandatperioden.
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under 2019. En ny rutin för beslutsfattare och registratorer
om registrering och återrapportering av delegationsbeslut beräknas bli klar under första kvartalet
2019.

Risk för att arbetsmarknadsavdelningen brister i diarieföringen på grund av att dokumentation
kring deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser ska diarieföras i ärendehanteringssystemet
Platina utöver dokumentationen i verksamhetssystemet Procapita, vilket kan leda till att avdelningen inte följer aktuell lagstiftning och riktlinjer.

Diarieföringen av dokumentation kring deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Granskningen syftar till att kartlägga vilka brister som finns och utifrån resultatet ta fram nya arbetssätt och rutiner.

Följa ärenden och dokumentation under mars och april 2018.

Kartlägga omfattningen av bristerna och hur mycket dokumentation det handlar om.

En kartläggning av hur ofta det görs journalanteckningar i verksamhetssystemet Procapita, gällande
inskrivna deltagare i arbetsmarknadsinsatser, genomfördes under våren 2018. Enligt Malmö stad
jurister ska journalanteckningar hämtas ur Procapita och diarieföras i ärendehanteringssystemet
Platina. Resultatet visade att det görs i genomsnitt 40 anteckningar per handläggare och månad,
vilket innebär att arbetsbördan för dubbelregistrering är omfattande. Antalet anteckningar varierade mellan handläggare beroende på var i verksamheten deltagaren befann sig.

Efter ytterligare diskussion med stadsjuristerna har det framkommit att journalanteckningarna ska
diarieföras först när ärendet avslutats, det vill säga när deltagarens insats från arbetsmarknadsavdelningen avslutas. Arbetsmarknadsavdelningen och strategiska avdelningen arbetar med att se
över möjligheterna att undvika dubbelregistrering och den ökade arbetsbelastning som det innebär för handläggare och registratorer. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.

Risk för att avtal för produkter och tjänster tecknas av person som inte är behörig på grund av
bristande följsamhet eller okunskap om delegationsordningen, vilket kan leda till ogiltiga avtal.

Granskning av att delegationsordningen efterföljts vid tecknade av avtal för produkter och tjänster på förvaltnings- och verksamhetsnivå.

Syftet med granskningen är att undersöka om de avtal som tecknas för produkter och tjänster har
tecknats av behörig medarbetare.

Granskningen omfattar endast avtal för produkter och tjänster.

Samtliga delegationsbeslut som rör avtal för produkter och tjänster och som inkommit till nämnden under perioden januari till och med juni 2018 ska granskas. Den undertecknandes behörighet
kontrolleras mot delegationsordningen.

Budgetansvarig kan i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning besluta om att inleda direktupphandling och fatta tilldelningsbeslut samt teckna upphandlingsavtal
för produkter och tjänster inom ramen för verksamhetens normala drift. Vid direktupphandling
av högre värden, av mer komplicerad art eller då flera leveranser ska ske över tid, rekommenderar
upphandlingsenheten att ett skriftligt avtal ingås med den upphandlade leverantören.
För att säkerställa att avtal tecknas av behörig person skulle samtliga delegationsbeslut som inkommit till nämnden under perioden 1 januari till 30 juni 2018, gällande avtal för produkter och
tjänster, granskas. Vid kontroll av de beslut som anmälts till nämnden under den aktuella perioden framkom att ingen av dessa var avtal för produkter och tjänster. Det fanns anledning att
anta att det hade tecknats avtal under perioden och därför genomfördes en sökning i diarie- och
ärendehanteringssystemet Platina för att kontrollera om det fanns avtal för produkter och tjänster
registrerade.
Sökningen visade att 36 ärenden registrerats under ärenderubriken avtal direktupphandling. Stickprov för att kontrollera ärendena mot delegationsordningen genomfördes på nio ärenden (25
procent). Vid kontrollen noterades att det i flera fall var en dokumentation av direktupphandlingen som hade diarieförts, det vill säga att ett avtal inte hade tecknats vid upphandlingen. Dessa

ärenden hade troligtvis registrerats under fel ärenderubrik. I de ärenden där det fanns diarieförda
avtal hade dessa tecknats av behörig person. I de fall där avtal inte tecknats men det fanns en
dokumentation hade upphandlingen genomförts av eller på uppdrag av budgetansvarig. Samtliga
granskade ärenden följde således delegationsordningen.
Resultatet av stickprovskontrollen visade att delegationsordningen efterföljts vid direktupphandling och tecknande av avtal men att delegationsbeslut inte återrapporteras till nämnden.

En granskning om brister i registrering av avtal (avsnitt 5.12) och en granskning om bristande registrering av delegationsbeslut (avsnitt 5.13) har genomförts under våren 2018. De åtgärder som
föreslås efter dessa granskningar bör även kunna användas för detta granskningsområde.
Det finns idag en tydlig information på intranätet om hur en direktupphandling ska genomföras
och det finns en lathund för vilka handlingar som registratorerna ska diarieföra. Information och
mallar för tecknande av avtal i samband med upphandlingen är inte lika tydliga. En förvaltningsövergripande riktlinje och rutin för direktupphandling håller på att utarbetas och där ingår beskrivning av när avtal ska tecknas och hur detta ska diarieföras. Rutinen innehåller även hänvisning till
mallar för dokumentation och avtal. Riktlinjen kommer att beslutas av nämnden i januari 2019
och samtidigt fastställs förvaltningens rutin.

Risk för att personer försöker påverka förvaltningens uppdrag eller beslut på grund av exempelvis
ilska, ekonomiska skäl eller skydd av egen kriminell verksamhet, vilket kan leda till att tjänstepersoner utsätts för otillåten påverkan i form av trakasserier, hot, våld och korruption.

Omfattning: chefers utsatthet för otillåten påverkan
Typ av påverkan: trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller erbjudanden.
Hantering: hur hanterar chefer dessa situationer.

Att kartlägga hur många chefer som har utsatts för otillåten påverkan och hur de hanterar dessa
situationer.

Enkät till samtliga chefer i förvaltningen samt fokusgrupp med ett urval av chefer utifrån resultatet i enkäten.

Granskningen genomfördes genom en webbenkät som skickade till samtliga chefer i mitten av

augusti 2018. När granskningen planerades var avsikten att genomföra en enkätundersökning och
sedan en fokusgrupp utifrån resultatet, men när undersökningen var klar bedömdes det inte finnas behov av en fokusgrupp. Istället har HR-konsulter, säkerhetssamordnare och kommunikatörer involverats i analysen och åtgärderna utifrån granskningsresultatet.
Sammanlagt svarade 106 av 170 chefer på enkäten, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 62
procent. 75 procent av de svarande var kvinnor och 25 procent var män. Enkäten besvarades
anonymt, vilket gör att resultatet inte kan sammanställas utifrån exempelvis verksamhetsområde
eller avdelning.
Enkäten innehöll frågor om chefernas egen utsatthet i form av frågeområden kring hot och trakasserier och våld och skadegörelse. Den innehöll även frågor om hur de hanterat situationer då de varit
utsatta för otillåten påverkan. Frågorna hade fasta svarsalternativ men till den sista frågan fanns
möjlighet att lämna kommentarer om vilken information eller kunskap som behövs inom området, något som 16 personer valde att göra.
Resultatet visar att 43 procent av de svarande cheferna hade varit utsatta för hot och trakasserier
under de senaste två åren.

Hotfulla telefonsamtal (25 procent), obehagligt besök eller förföljelse (16 procent), hotad vid personlig kontakt
(13 procent) och uthängd på internet (10 procent) var de vanligaste formerna av hot och trakasserier.
Nästan fem procent av de svarande cheferna hade varit utsatta för våld och skadegörelse under
de senaste två åren.

Annan skadegörelse, klotter och annan form av våld var de formerna av våld och skadegörelse som
uppgavs i undersökningen. Underlaget var för litet för att omsätta i andelar (sammanlagt fem
svar).
Majoriteten (58 procent) av de som varit utsatta för hot, trakasserier, våld och skadegörelse hade
varit utsatta vid två till fem tillfällen under de senaste två åren. 30 procent hade varit utsatta vid
ett tillfälle och 12 procent hade varit utsatta vid sex eller fler tillfällen. Nästan 80 procent upplevde att de hade tillräcklig kunskap om hur de skulle agera när de blivit utsatta och 88 procent
fick stöd i samband med händelsen. Det var främst chefen och kollegorna (79 procent) som gav

stöd och majoriteten (63 procent) var mycket nöjda eller nöjda med stödet.
I undersökningen fick cheferna skatta sin känsla av trygghet i tjänsten och 79 procent kände sig
mycket trygga eller trygga. Ungefär var femte svarande uppgav att de behöver mer information
eller kunskap om trygghets- och säkerhetsområdet. Det som lyftes fram i fritextsvaren var behovet av dialog kring området och den praktiska hanteringen, både kring sin egen situation men
även för att kunna stödja medarbetarna. Att kontinuerligt erbjudas utbildning i hot och våld efterfrågades. Det handlar om att erhålla ny kunskap och få ta del av nya rön men också att få möjlighet till repetition. Sociala medier var ett område som lyftes fram i flera av kommentarerna, dels
hanteringen av hot på sociala medier och dels vägledning kring det egna förhållningssättet på sociala medier.

Sedan granskningen genomfördes har det genomförts flera åtgärder, varav några var planerade att
genomföras oberoende av granskningen och några är ett direkt resultat av granskningen. Sedan
våren 2018 har förvaltningen en säkerhets- och lokalsamordnare som har en förvaltningsövergripande stöd- och samordningsfunktion när det gäller intern säkerhet och där området hot och
våld ingår. I oktober antog arbetsmarknads- och socialförvaltningen Rutin för första hjälpen och krisstöd för medarbetare. Dokument fungerar som en övergripande rutin med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).
Förvaltningen har erbjudit chefer och skyddsombud utbildning om våld och hot vid tre tillfällen
under 2018. Utbildningen har genomförts i samarbete med stadskontorets enhet för trygghet och
säkerhet (ETOS) och kommer även att erbjudas under 2019. ETOS har fått ta del av granskningsresultatet för att kunna anpassa utbildningen utifrån det behov av ytterligare kunskap som
efterfrågats. I samarbete med ETOS pågår även ett arbete med att utveckla ett stöd/en rutin vid
polisanmälan.
När det gäller hot på sociala medier har kommunikationsavdelningen sett över förvaltningens information kring området avseende både innehåll och tillgänglighet på intranätet Komin. Avdelningen har även lämnat ett förslag till stadskontoret om att den kommungemensamma handboken för sociala medier ska kompletteras med ett avsnitt om hot.

Risk för hot- och våldssituationer i samband med myndighetsutskottens sammanträden på grund
av bristande följsamhet till rutiner och/eller avsaknad av riskbedömningar, vilket kan leda till att
förtroendevalda utsätts för fysisk och psykisk skada.

Säkerheten vid myndighetsutskottens sammanträden.

Granskningen syftar till att säkerställa att de säkerhetsåtgärder som ska vidtas i samband med
myndighetsutskottens sammanträden genomförs.

Följande områden ska granskas:
- Riskbedömningar inför sammanträden.
- Hantering vid inställelse.
- Sammanträdeslokalerna utformning, såsom utgångar och larmmöjligheter.

Genomföra en enkätundersökning under september 2018 riktad till ledamöter och till socialtjänstavdelningarna.

Granskningen genomfördes genom två olika webbenkäter som skickades till förtroendevalda och
tjänstepersoner under september 2018. Den ena enkäten skickades till alla förtroendevalda i
nämndens myndighetsutskott och den andra enkäten skickades till alla tjänstepersoner från socialtjänstavdelningarna som närvarat vid en inställelse under april till september 2018. Sammanlagt
svarade 68 procent av de förtroendevalda och 51 procent av tjänstepersonerna på enkäterna.
Enkätfrågorna avsåg perioden april till september 2018 och utgick från Rutin för brukares inställelse
vid myndighetsutskotts sammanträde som förvaltningen antog i mars 2018. I rutinen beskrivs bland annat hur riskbedömningar ska genomföras inför varje inställelse, hur inställelserna ska genomföras
samt hur sammanträdeslokalerna ska vara utformade med larm och utrymningsvägar.
Resultatet av undersökningen visade att 82 procent av de förtroendevalda kände till förvaltningens rutin och 93 procent av dem upplevde att rutinen följs. Bland tjänstepersonerna svarade 56
procent att rutinen var känd på arbetsplatsen. När det gäller följsamheten till rutinen svarade 61
procent av tjänstpersonerna att rutinen följs och resterande 39 procent svarade vet ej.
De förtroendevalda fick även frågor kring sammanträdeslokalerna utformning och om de fått tillräckligt med information inför inställelser. Majoriteten (76 procent) svarade att de fått information om sammanträdeslokalens utrymningsvägar och att det funnits larm på plats i lokalen. Sammanlagt upplevde 88 procent att de fått den information de behövde inför inställelserna och 82
procent upplevde sig som trygga eller mycket trygga vid sammanträdena. Samtliga svarade att det
inte hade uppstått någon hotfull eller våldsam situation myndighetsutskottens sammanträden under den aktuella perioden.

Utifrån resultatet har det förtydligats att det är sekreterarna i myndighetsutskotten som tar ansvar
för att nya ledamöter får information om inställelserutinen. När det gäller socialtjänstavdelningarna bedömdes det som aktuellt att återigen sprida information om rutinen och förtydliga vad
som ska genomföras inför och under en inställelse. Avdelningarna har under senhösten fått ta del
av en sammanställning av granskningsresultatet tillsammans med rutinen.

Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av nämndernas interna kontroll. Nämnderna ska genom en självskattning utvärdera sitt arbete med intern
kontroll. I självskattningen värderar nämnden nivån på sitt eget arbete utifrån ett antal kriterier:
•
•
•
•
•

kontrollmiljö
riskanalys
kontrollaktiviteter
kommunikation/information
uppföljning/utvärdering

Resultatet av självskattningen ska rapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med årsanalysen och finns som en bilaga till denna uppföljningsrapport.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har antagit regler och anvisningar för arbetet med intern
kontroll. Reglerna och anvisningarna har sedan konkretiserats i en process som beskriver förvaltningens årliga planerings- och uppföljningsarbete med intern kontroll. Nämndens självskattning
för 2018 visar att nämnden har skapat förutsättningar för att bedriva ett systematiskt arbete med
intern kontroll men det finns det ett förbättringsområde kopplat till kontrollmiljön.

Intern kontroll diskuteras på ledningsmöten när riskanalyser, granskningar och åtgärder ska genomföras. Detta kan sannolikt utvecklas mer genom att risker exempelvis identifieras löpande
under året och att diskussionerna sker på alla ledningsnivåer. Inför arbetet med intern kontroll
2018 genomförde alla avdelningar riskanalyser och flera avdelningar har även genomfört granskningar och direktåtgärder på avdelningsnivå under året, vilket bedöms skapa bra förutsättningar
för en god kontrollmiljö. Det finns fortfarande skillnader i avdelningarnas arbete med intern kontroll och under 2018 har det bildats ett förvaltningsgemensamt nätverk för intern kontroll med
representation från alla avdelningar. Kontrollmiljön är ett av de områden som nätverket kommer
att arbeta med under 2019.

