Enligt kommunallagen (6 kap 6 §) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, en så kallad
internkontrollplan. 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 utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras,
genomförs, följs upp och analyseras. Processen börjar med riskanalyserna som utgör grunden för
hela internkontrollarbetet och som är det verktyg som används för att identifiera och hantera
risker. Det handlar om att föregripa riskerna innan en negativ händelse inträffar eller att begränsa
konsekvenserna om det ändå händer.
Inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde har alla avdelningar,
förvaltningsledningen samt nämndens arbetsutskott genomfört riskanalyser inför 2021 års arbete
med intern kontroll. Riskerna som ligger till grund för internkontrollplanen bifogas planen.
Utifrån riskanalyser och riskvärden är möjligheterna till vidare hantering av riskerna:
• Accepteras
• Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms tillräckliga
• Direktåtgärd
• Granskning
I nämndens internkontrollplan samlas de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under
året. Direktåtgärder planeras utifrån kunskap som redan finns och kan vidtas utan ytterligare
kontroller och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan exempelvis handla om att
upprätta rutinbeskrivningar eller genomföra utbildningar. Andra risker kan behöva utredas mer
genom granskningar.
Granskningsdelen innehåller en planering för de granskningar som ska genomföras under året
inom områden där det behövs mer information om risken. Granskningarna leder vid
konstaterade brister (avvikelser) till förbättringsåtgärder. De tre kommungemensamma
granskningsområden som kommunstyrelsen beslutat om ingår i nämndens internkontrollplan och
är samlade under en egen rubrik.
Resultatet av genomförda granskningar och direktåtgärder rapporteras till nämnden vid tre
tillfällen per år. Den årsbaserade rapporteringen omfattar alla årets granskningar och
direktåtgärder.

I Malmö stads reglemente för den interna kontrollen (KF 2016-12-20, § 303, bihang 178) 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 internkontrollplanen.
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 dagligen stäms av mot underlag från verksamheten.
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 förseningar vid överföring av ekonomiskt bistånd till banken på grund av otydlig
ansvarsfördelning, vilket kan leda till felaktig eller försenad utbetalning till brukaren.

Avdelningschefer för verksamhetsområde arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd och
verksamhetsområde boende, tillsyn och service

Risk för 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 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, skadegörelse och
korruption.

Förvaltningschef

Risk för att förvaltningen bryter mot Plan-och Bygglagen (PBL) och detaljplanebestämmelser på
grund av förändrad inriktning på verksamheten, vilket kan leda till att verksamheter måste stängas
eller att befintliga lokaler inte kan nyttjas.

Ekonomichef

Risk för att deltagare som är i behov av studier med aktivitetsstöd eller CSN inte kan studera på
grund av otydliga riktlinjer kring beviljande av kompletterande ekonomiskt bistånd, vilket kan
leda till att arbetsmarknadsetableringen försvåras och att verksamhetens mål inte uppnås.

Avdelningschef verksamhetsområde arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Risk för eftersatt systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på grund av bristande kompetens eller
kännedom om ansvar, vilket kan leda till brandskada eller tillsynsanmärkning.

Avdelningschefer

Risk för rättsosäker handläggning på grund av brister i den sociala dokumentationen, vilket kan
leda till bristande bedömningsunderlag och att brukare inte får rätt stöd och insatser.

Avdelningschefer med verksamhetsområdesansvar

Risk för att inköp tillsammans med brukare i pedagogiskt syfte görs i större utsträckning än
befogat på grund av att rutin och samsyn saknas, vilket kan leda till ökade kostnader för
förvaltningen.

Ekonomichef

Risk för att handlingar som innehåller sekretessbelagd information kommer obehörig till del på
grund av bristande kunskap om hur den typen av information ska hanteras, vilket kan leda till
allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation och den enskilde.

Avdelningschefer

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 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.

Avdelningschef verksamhetsområde individ och familj

Risk för att familjehemsplacerade barn inte har möjlighet att återförenas med biologiska föräldrar
på grund av bristande tillgång till interna insatser i syfte att återförena barn och föräldrar, vilket
kan leda till att barn är kvar i familjehem längre än nödvändigt.

Avdelningschef verksamhetsområde individ och familj

Risk för att vårdnadsöverflyttningar inte genomförs på grund av att familjehem tackar nej till följd
av bristande stöd, vilket kan leda till fortsatta rättsprocesser som kan påverka barnen negativt
eller att barn behöver flytta trots lång placering.

Avdelningschef verksamhetsområde individ och familj

Risk för att barn, vuxna och familjer inte får rätt stöd på grund av bristande samarbete och
samordning när flera av förvaltningens verksamheter är involverade, vilket kan leda till att
människor far illa och inte får de insatser som de är i behov av.

Avdelningschefer med verksamhetsområdesansvar

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, skadegörelse och
korruption.

Förvaltningschef

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

Avdelningschefer för verksamhetsområde arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd och
verksamhetsområde boende, tillsyn och service

Risk för lediga men inte tillgängliga lägenheter på grund av att renoveringar, saneringar och
reparationsarbeten dröjer, vilket kan leda till att förvaltningens resurser inte nyttjas effektivt och
ökade kostnader.

Avdelningschef verksamhetsområde boende, tillsyn och service

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 att livsmedel och produkter som inte ligger inom ramen för verksamheters uppdrag köps
in på grund av att det saknas rutin för inköp, vilket kan leda till ökade kostnader för
förvaltningen.

Ekonomichef

Risk för att personer som inte uppfyller grundkraven anställs som socialsekreterare inom
ekonomiskt bistånd på grund av bristande följsamhet till beslutade grundkrav för yrket, vilket kan
leda till att önskad förflyttning mot en högre kompetensnivå inom yrket inte nås.

HR-chef

Risk för bristfällig avvikelsehantering på grund av okunskap om gällande regelverk, vilket kan
leda till att brister och systemfel inte uppmärksammas.

Avdelningschefer med verksamhetsområdesansvar

Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte
av leverantör, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.

Ekonomichef

Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer,
förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt

HR-chef

Risk för att hanteringen av behörigheter till system (IT-system, filer på G eller Sharepoint, nycklar
+ taggar) inte fungerar på grund av att rutiner för behörigheter inte följs vilket kan leda till att
personer som slutat/bytt tjänst har tillgång till uppgifter, sekretess, lokaler som de inte ska ha.

Förvaltningschef

