Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll (KF 2016-12-20, § 303, bihang 178) har
arbetsmarknads- och socialnämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
ansvarsområde. 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 ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, en så kallad
internkontrollplan. I planen samlas årets direktåtgärder och granskningar. Varje tertial följer
arbetsmarknads- och socialförvaltningen upp internkontrollplanen och rapporterar resultatet av
de direktåtgärder och granskningar som har genomförts. Denna rapport är årets tredje
rapportering och är även den årsbaserade rapporteringen som omfattar alla årets granskningar
och direktåtgärder.
Läs mer om arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med intern kontroll i nämndens
styrdokument Regler och anvisningar för arbetet med intern kontroll.

I Malmö stads reglemente för den interna kontrollen finns ansvarsfördelningen beskriven.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. I detta ligger ett ansvar för att en organisering
av intern kontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen ska
även utvärdera och utveckla kommunens system för intern kontroll.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden.
De ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god
intern kontroll. Nämnderna ska utifrån dokumenterade riskanalyser besluta om en plan för intern
kontroll. Planen beskriver vilka åtgärder och granskningar som ska genomföras under året.
Nämnderna ska även följa upp arbetet årligen och rapportera detta till kommunstyrelsen.
Förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade och för att en
god intern kontroll kan upprätthållas. Dessutom ska förvaltningschefen löpande rapportera till
nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.
Verksamhetsansvariga chefer på alla nivåer ska se till att medarbetarna har förståelse för vad god
intern kontroll innebär och att det finns goda förutsättningar för att intern kontroll kan
upprätthållas. Cheferna ska stödja ett riskmedvetande, det vill säga att chefer och medarbetare är
uppmärksamma på vad som kan gå fel och agera utifrån det.
Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister

och avvikelser ska omedelbart rapporteras till ansvarig chef.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om gemensamma granskningsområden för Malmö stads
nämnder. Det övergripande syftet med de gemensamma granskningsområdena 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 11 september 2019 om tre gemensamma
granskningsområden för Malmö stads nämnder år 2020:
•
•
•

Otillåten påverkan
Förmån av kost
Röjande av sekretess

Dessa områden ingår som obligatoriska granskningar i samtliga nämnders planer för intern
kontroll och har granskats enligt kommunstyrelsens ärende och stadskontorets anvisningar.
Resultatet redovisas under en egen rubrik efter nämndens granskningar.

Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av
nämndernas interna kontroll. Nämnderna ska genom en självskattning utvärdera sitt arbete med
intern kontroll och återrapportera resultatet till kommunstyrelsen senast i samband med
årsanalysen. Arbetsmarknads- och socialnämndens självskattning utgör ett eget kapitel i slutet av
denna rapport.

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.

Förvaltningen ska inom fokusområde barn- och familj genomföra en jämställdhetsanalys för att
kartlägga om det finns några omotiverade skillnader kring hur barn och unga får tillgång till rätt
insatser utifrån sina behov.

Jämställdhetsanalysen har genomförts med utgångspunkt i metoder hämtade från myndigheten
för vård- och omsorgsanalys rapport Lika läge för alla? Om omotiverade skillnader inom den sociala barnoch ungdomsvården.
En skillnad är omotiverad om den inte:
•
•
•

Kan förklaras av att det finns skillnader i barnens behov.
Kan förklaras av att barnets behov bättre tillgodoses eller ska tillgodoses av någon annan
huvudman exempelvis skolan, hälso- och sjukvården eller av familjens eget nätverk.
Beror på skillnader i samtycke och inställning hos vårdnadshavarna och/eller barnen.

Granskningen avgränsades till förstagångsutredningar som avslutats i maj 2020 där anmälan
inkommit från yrkesperson med anmälningsplikt och som rörde barn och unga i åldern 0–6 år
och 13–17 år. Urvalet resulterade i 102 granskade ärenden.

Merparten av barnen (71 procent) var i åldern 0–6 år vilket innebar att det gick att dra säkrare
slutsatser om resultaten för den yngre åldersgruppen. I studien Lika läge för alla? var även
bakgrund (födelseland) en variabel som analyserades. I förvaltningens jämställdhetsanalys var det
inte möjligt att analysera underlaget utifrån fler variabler än ålder och kön på grund av att urvalet
blev för litet.

Gruppen 0-6 år
I gruppen 0-6 år hittades inga nämnvärda skillnader i vem anmälaren var eller i
utredningsförfarandet. En större andel av flickorna bedömdes inte vara i behov av insats och en
större andel av flickorna bedömdes i riskbedömningen ha ingen eller låg risk. Det var nästan
uteslutande vårdnadshavares svårighet och/eller barnets utsatthet som var identifierad
problematik i åldersgruppen.
Gruppen 13-17 år
Tonårsgruppen bestod av färre individer och dubbelt så många pojkar som flickor. Resultaten
bör därför tolkas med försiktighet. Det fanns vissa skillnader i utredningsförfarandet såsom att
det var vanligare att ha fler samtal med flickorna än med pojkarna. Orsakerna kan vara många
och skulle i sig kunna vara underlag för närmare studier. Det fanns också skillnader i hur många
samtal utredaren hade med tonåringarnas pappor. Utredarna pratade med pappor till pojkar i
mindre utsträckning än med pappor till flickor. Här framgick inte om utredarna försökt nå
papporna i samma utsträckning.
Det var svårt att dra slutsatser kring skillnader beträffande riskbedömning och behov av insats då
tonåringarna var få. Problematiken kan se mer olika ut i tonårsgruppen då fler hade egen
utsatthet eller riskbeteende och vissa också hade utsatthet i hemmet och/eller vårdnadshavares
svårighet. Det var därför svårt att analysera om det fanns omotiverade skillnader i tonårsgruppen.

Finns det skillnader i behov?
Analysen visade att alla barn som haft hög risk att fara illa hade bedömts vara i behov av insats.
Av de som bedömts ha förhöjd eller något förhöjd risk var det 41 procent som inte bedömdes
vara i behov av insats.
Av de barn 0-6 år som identifierats ha något förhöjd risk fanns en skillnad mellan könen i hur
stor andel som också bedömdes vara i behov av insats. Totalt bedömdes 14 pojkar och 10 flickor
ha något förhöjd risk. Av dessa 14 pojkar hade 10 bedömts vara i behov av insats och fyra hade
bedömts inte vara i behov. Av de totalt 10 flickorna så bedömdes fem vara i behov och fem
bedömdes inte vara i behov. Trots att det var ett litet antal barn totalt så fanns det en skillnad
mellan könen.
Finns det skillnader i hänvisning till annan verksamhet?
Fler pojkar än flickor hade hänvisats till annan verksamhet. 35 procent av pojkarna och 14
procent av flickorna hänvisades vidare. Skillnaden som framkom mellan könen ovan kan alltså
inte förklaras genom att fler flickor hänvisats till annan verksamhet och därför inte fått en insats
av socialtjänsten.
Finns det skillnader i samtycke?
Av de som bedömdes vara i behov av insats fanns inga nämnvärda skillnader i föräldrarnas
samtycke som kunde kopplas till barnets kön. Samtycke kan alltså inte förklara skillnaderna i

tillgång till insats.

Det finns tendenser till en omotiverad skillnad då flickor i mindre utsträckning än pojkar fick en
insats. Analysen visar också på skillnader i hur utredaren bedömt risk och behov av insats när det
gäller barn 0–6 år, något som skulle behöva undersökas närmare.
Det finns skillnader i utredningsförfarandet för ungdomar i åldersgruppen 13–17 år där flickor
ofta fick fler samtal än pojkar i samma ålder. Det kan handla om utredarnas benägenhet att kalla
till samtal men det kan också handla om ungdomarnas inställning till att ha samtal.
Resultatet visade också en skillnad i hur involverade ungdomarnas pappor var. I 40 procent av
ärendena som rörde tonårspojkar hade utredaren inte pratat med pappan. Dessa skillnader kan
också behöva undersökas vidare.
Jämställdhetsanalysen var klar i december 2020. Resultatet ska förankras och diskuteras i
verksamheten och fortsatta åtgärder ska beslutas därefter.

Risk för egendomsskador, personskador och i värsta fall dödsfall då personer i särskilt utsatta
grupper placeras i boendeformer där brandskyddet inte är individanpassat.

Se över befintlig kärnprocess och tillhörande stöddokument för att utifrån dem säkerställa
nödvändiga förtydliganden kring att individuella bedömningar kring behov av individanpassat
brandskyddsåtgärder genomförs.

Kännedom om riskgrupper, den enskilde brukaren samt förekommande risker och vanliga
brandorsaker är en förutsättning för beslut om individanpassat brandskydd. En vägledning om
individanpassat brandskydd vid boendeplaceringar har arbetats fram under 2020 och
implementeringsarbetet har påbörjats. Underlaget ger vägledning kring riskgrupper, individuella
bedömningar och särskilda brandskyddsåtgärder och har medfört behov av ändringar i kärnprocess
boende samt i dokument som används vid boendeplaceringar.

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

Förvaltningen ska färdigställa en gemensam inköpspolicy för hela förvaltningen och
implementera den.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat en förvaltningsgemensam inköpsrutin
som var beslutad och klar för kommunicering i oktober 2020. En granskning av följsamheten till
rutinen ingår i nämndens internkontrollplan 2021.

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.

Befintlig process och rutin för lokaler ska kompletteras med information om att PBL och
detaljplaner måste kontrolleras innan en ändrad verksamhetsinriktning påbörjas. Detta så att de
detaljplaner som en fastighet omfattas av tillåter den förändring som förvaltningen planerar att
genomföra.

Direktåtgärden har inte kunnat genomföras som planerat. Orsaken var att den omorganisation
som genomförts inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen påverkat förvaltningens
fastställda process för hur nyanskaffning av lokaler ska hanteras. Processen behöver därav ses
över och revideras. I samband med revideringen kommer processen att kompletteras med
information om hur PBL och detaljplaner ska beaktas i samband med förändrad inriktning på
verksamheten. Detta arbete beräknas vara klart först 2021 och direktåtgärden flyttas till
internkontrollplan 2021.

Risk för felaktiga utbetalningar på grund av bristande gemensamma rutiner med
ekonomiavdelningen och redovisningsenheten, vilket kan leda till att fel belopp betalas ut eller att
beviljad summa betalas ut till fel bank- eller postgironummer.

Handläggningsprocessen kring organisationsbidrag ska gås igenom och revideras. Rutiner för att
undvika felaktiga utbetalningar ska som ett led i detta revideras och förtydligas, bland annat i
förhållande till ansvarsfördelningen mellan involverade aktörer.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under året deltagit i en upphandling för ett nytt
boknings- och bidragssystem tillsammans med fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen. Det nya systemet är ett förvaltningsövergripande system för
bidragshanteringar gentemot idéburna organisationer och kommer att kunna användas inom en
tvåårsperiod.
Kraven för ett nytt system har bland annat handlat om en integrering med stadens nuvarande
ekonomisystem. Det innebär färre manuella moment i arbetet med utbetalningar av beviljade
organisationsbidrag vilket i sin tur bedöms minska risken för felaktiga utbetalningar. Ett
förvaltningsövergripande system ger även bättre möjligheter till ett gemensamt arbete med rutiner
för exempelvis utbetalningar där flera förvaltningar deltar.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har parallellt med ovanstående process uppdaterat
förvaltningsspecifika rutiner för bland annat utbetalningar av organisationsbidrag. Rutinerna avser
att förtydliga ansvarsfördelningen mellan organisationsbidragets handläggare,
ekonomiavdelningen samt redovisningsenheten (hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen).

Risk för bristande följsamhet till förvaltningens rutin att polisanmäla misstänkta bidragsbrott på
grund av bristande kunskap, vilket kan leda till ekonomisk- och företroendemässig skada för
förvaltningen

Kärnprocessen för ekonomiskt bistånd och andra berörda processer och rutiner ska kompletteras
med förtydliganden kring att misstänkta bidragsbrott ska utredas och polisanmälas.

Malmö stadsrevision granskade arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med ekonomiskt
bistånd under 2019. I sin granskningsrapport framförde revisionen bland annat att det saknades
ett strukturerat arbete med att förebygga och identifiera bidragsbrott. I syfte att åtgärda detta har
arbetsmarknads- och socialförvaltningen gjort förtydliganden i den kärnprocess för ekonomiskt
bistånd som utgör grunden för hur socialsekreterare inom verksamhetsområdet arbetar. I både

processen för nybesök och fortsatt bistånd har det förtydligats att om det vid handläggningen
framkommer att en enskild lämnat felaktiga uppgifter eller inte anmält ändrade förhållanden ska
utredning göras om bistånd har, eller skulle kunna ha, utbetalats felaktigt. Om utredningen visar
på misstanke om bidragsbrott ska en polisanmälan göras. Ändringarna i kärnprocessen
genomfördes under mars 2020.
Utöver ändringarna i kärnprocessen har förvaltningen även inventerat de olika informations- och
stöddokument som är kopplade till processen. En del av dem är checklistor som används vid
handläggning eller inför besök och några är informationshandlingar som skickas till brukare i
samband med första ansökan. I dessa dokument har förvaltningen identifierat ett behov av
tydligare information kring skyldigheten att polisanmäla misstänkta bidragsbrott.
Arbetet med att förebygga misstänkta bidragsbrott är ett prioriterat område inom
verksamhetsområdet och olika aktiviteter för att strukturera arbetet har skett under året.

Risk för att brukaren inte får adekvat vård på grund av att en samordnad individuell plan (SIP)
inte upprättas för alla brukare som behöver samordnade insatser från både socialtjänsten och
hälso- och sjukvården, vilket kan leda till att vårdinsatsen för den enskilde förlängs och
kostnaderna för verksamheten ökar.

Användandet av SIP för barn och unga placerade på SiS.

Syftet med granskningen är att följa upp huruvida SIP används för barn och unga placerade på
SiS.

Omfattningen avser barn och unga som har en pågående placering på SiS under perioden januari
- mars 2020.

Uppföljning av samtliga pågående placeringar via aktgranskning. I de fall SIP inte används ska det
klargöras vad det beror på.

Underlaget till granskningen har hämtats ur nämndens verksamhetssystem samt från de
avdelningar som ansvarar för placeringarna. Utöver underlaget kring placeringarna har en
genomgång av nämndens olika styrdokument (kärnprocess, riktlinjer och manualer) och relevant
lagstiftning (socialtjänstlagen 2001:453) genomförts. Resultaten från granskningen har analyserats
tillsammans med ledningsgruppen för verksamhetsområdet individ och familj.

Socialtjänstlagen 2 kap 7 § anger att när en enskild är i behov av insatser från både socialtjänsten
och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan.
Det ska göras om kommunen eller hälso- och sjukvården bedömer att det är nödvändigt för att
den enskildes behov ska bli tillgodosedda och om den berörde enskilde samtycker till att en sådan
plan upprättas.

Nämndens kärnprocess för utredning inom barn- och ungdomsvården anger att en samordnad
individuell plan (SIP) alltid ska upprättas när det föreligger behov av insatser från både
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Nämndens riktlinjer för utredning och insatser inom
barn- och ungdomsvården anger också att både utredning och stöd kring barns hälsa ska ske i
samverkan med hälso- och sjukvården.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anger ett antal målgrupper där SIP är av särskild vikt och
en av dessa grupper är placerade barn och ungdomar som ofta har många olika vård- och
stödkontakter som behöver samordnas.

I verksamhetssystemet finns sedan sommaren 2018 ett specifikt beslut om SIP som
socialsekreterare ska använda när en SIP har upprättats. Syftet är att kunna följa antalet
upprättade SIP i nämndens olika verksamheter. Vid en sökning av antalet beslut om SIP inom
hela barn- och ungdomsvården under granskningsperioden fanns det totalt 31 beslut.

Av granskningen framgick att under perioden januari till mars 2020 hade 39 barn och ungdomar
haft en pågående placering på en SiS-institution. En kontroll av antalet beslut om SIP i
verksamhetssystemet visade att inga sådana beslut hade tagits under placeringstiden på SiS.
Uppgifter om samordning kring de placerade barnens och ungdomarnas hälsa har inhämtats från
berörda avdelningar.
Avdelningarna har rapporterat att inga av de 39 placerade barnen och ungdomarna har haft en
upprättad SIP. För nästan samtliga barn och unga har avdelningarna angett att det beror på att
det inte har funnits något behov. I flera fall har detta förtydligats i kommentarer:
•
•
•

Inget behov på grund av fungerande utredning/behandling från SiS egna medicinska
team.
Inget behov på grund av att det finns en fungerande medicinsk kontakt med regionens
sjukvård.
SIP planeras att genomföras i samband med utslussning.

I de fall där avdelningarna angett att behov inte funnits på grund av att det finns en fungerande
vård via SiS egna medicinska team anger flera att dessa insatser samordnas och följs upp med
övriga insatser på SiS via behandlingskonferenser som sker var sjätte vecka.

Av granskningen har det framgått att nämndens kärnprocess och riktlinjer för barn- och
ungdomsvården ställer högre krav än lagstiftningen på att samordna insatser för barn och ungas
hälsa med hälso- och sjukvården. Av resultatet och dialogen med verksamhetsområdet har det
framkommit att SIP inte används när handläggare för enskilda barn bedömer att pågående
vårdkontakt fungerar väl under institutionsplaceringen och att SIP är ett verktyg för att den unge
ska ha fungerande vårdkontakter i öppenvård/eftervård behöver förtydligas. Fungerande
vårdkontakter i öppenvård antas minska behovet av förnyad heldygnsplacering och att rätt
huvudman ansvarar för vården. Att det operativa arbetet med att samordna insatser skiljer sig

från kärnprocessen bedöms bero på skillnaderna mellan kärnprocess och lagstiftning och en
otydlighet kring vilket som ska vara styrande. Av granskningen har det också framkommit
otydligheter kring hur beslut SIP ska användas i verksamhetssystemet.

Under 2019 tog nämnden fram ett styrkort för placerade barn motsvarande det som tidigare
tagits fram för familjehemsvården. Styrkortet ska möjliggöra både individuell och aggregerad
uppföljning. Ett särskilt fokus kommer att vara det placerade barnets hälsa. Utifrån resultatet av
granskningen kommer metoder och styrdokument såsom kärnprocess och manualer att ses över
och revideras. Förtydligande av SIP som verktyg för god öppenvård sker parallellt.

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.

Granskningen omfattar följsamhet till och resultat av de löpande egenkontroller som görs till
följd av förändrat arbetssätt.

Syftet med granskningen är att säkerställa att det finns en följsamhet till de löpande
egenkontroller som ska göras avseende ekonomisk avstämning av ansökningar om ekonomiskt
bistånd samt följa upp att bistånd utgått på korrekta grunder.

Genomföra två granskningar under 2020. Den första granskningen avser resultat från
pilotperioden november 2019 - februari 2020 och den andra granskningen avser resultat från
mars - oktober 2020.

Uppföljning och analys av det material som samlas via genomförd egenkontroll.

En första granskning genomfördes för perioden november 2019 till februari 2020 och omfattade
de egenkontroller som gjorts inom enheterna för ekonomiskt bistånd på norr, väster och öster
som en del i implementeringen av ett förändrat arbetssätt. Aktuell granskning avser perioden
mars till oktober 2020 och omfattar samtliga fem enheter inom ekonomiskt bistånd. Totalt har
1 854 ekonomiska avstämningar granskats, vilket motsvarar 22 procent av det totala antalet
avstämningar som genomförts under dessa perioder. Resultatet för de frågor som egenkontrollen
omfattar:

Brukares deltagande vid ekonomisk avstämning hade minskat från 80 till 58 procent mellan första
och andra granskningen. Detta var förväntat mot bakgrund av den pågående pandemin. En stor
andel planerade besök har inte kunnat genomföras till följd av förvaltningens riktlinjer för att
minska smittspridningen. En del sektioner har beslutat att inte genomföra fysiska besök annat än
i undantagsfall och andra besök har ställts in till följd av att brukare eller socialsekreterare varit
sjuka eller tillhört riskgrupp. Avstämningen har då genomförts via telefon och/eller skriftligen. I
några fall har avstämning inte skett alls, i huvudsak på grund av att brukaren antingen inte
kommit till mötet eller inte lämnat in begärda handlingar. Vid enstaka tillfällen har socialtjänsten
missat att kalla brukaren till avstämning, oftast på grund av vakanta tjänster. Totalt uppgår
andelen brukare som deltagit vid avstämning till 63 procent.
Vid den senaste granskningen hade dokumentation skett i rätt dokumentationstyp i 95 procent av
ärendena. Detta är en försämring med drygt en procentenhet jämfört med första granskningen.
Det sammanlagda resultatet för båda granskningarna var 95 procent och merparten av
avvikelserna handlade om att dokumentation skett i en ordinär aktanteckning.
I 95 procent av ärendena framkom det av aktanteckningen när avstämningen var gjord samt
utfallet av denna. Resultatet hade förbättrats med 0,5 procentenheter i förhållande till första
granskningen. Avvikelserna handlade till största del om otydligheter kring rutinen, vakanta
tjänster eller att dokumentation skett i efterhand. Resultatet från båda granskningarna var 95
procent.
Den sista frågan handlade om huruvida den information som begärts till ekonomisk avstämning
fanns i fysisk akt eller dokumenterad i aktanteckning. Andelen hade ökat från 90 procent till 94
procent mellan granskningarna. Totalt var andelen 93 procent.
Vid den senaste granskningen hade 48 procent av brukarna varit på uppföljning av planeringen
inom den senaste månaden. Detta är en minskning med 16 procentenheter jämfört med
föregående granskning (64 procent) och orsaken bedöms vara pandemin.
Parallellt med uppföljning av egenkontrollen har även beslut om återkrav av felaktigt utbetalt
bistånd och polisanmälningar av misstänkta bidragsbrott följts upp. Under perioden april till
oktober 2020 fattades 302 beslut om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL, vilket är en markant ökning
jämfört med 63 beslut motsvarande period 2019. Tidigare har inkomster som inte redovisats i

hög grad korrigerats i nästkommande biståndsperiod och nu tas fler beslut om återkrav. Det nya
arbetssättet har också inneburit djupare och mer systematiska kontroller vid de ekonomiska
avstämningarna som gjort att felaktigheter i högre grad uppmärksammas. Beslut om polisanmälan
gällande misstänkta bidragsbrott har även ökat och har skett i de ärenden där det funnits
anledning att tro att det handlat om ett misstänkt brott.

Utifrån granskningsresultaten bedöms implementeringen av det förändrade arbetssättet ha fallit
väl ut. Under granskningsperioderna har ett stort antal ekonomiska avstämningar genomförts och
resultatet av egenkontrollerna visade på god följsamhet till rutiner, bortsett från frågan kring
brukares deltagande vid avstämningen. Resultat var förväntat mot bakgrund av den pågående
pandemin som påverkat förutsättningarna för fysiska möten.
Eventuella otydligheter i rutiner har förtydligats under årets gång, vilket succesivt har medfört
förbättrade resultat. Utifrån antalet genomförda avstämningar och resultatet av egenkontrollerna
bedöms det förändrade arbetssättet bidragit till att säkerställa att rätt bistånd utbetalas.
Bidragande orsaker är att underlagen gås igenom mer detaljerat vid de ekonomiska
avstämningarna och ett fokus på planering mot självförsörjning via kontinuerliga
uppföljningsbesök.

Sedan den 1 april 2020 arbetar samtliga enheter för ekonomiskt bistånd enligt det förändrade
arbetssättet. En omfattande utvärdering av arbetssättet håller på att slutföras. Utvärderingen
kommer ligga till grund för beslut kring eventuella förändringar under 2021 för att ytterligare
säkerställa en rättssäker och kvalitetssäkrad handläggning.

Risk för att löneskulder uppstår på grund av felaktiga utbetalningar av lön eller andra ersättningar
till uppdragstagare, vilket kan leda till löneskuldstvister.

Omfattningen av löneskulder för uppdragstagare, orsaken till dessa och tillhörande rutiner och
arbetssätt för hanteringen av uppdragstagare inom förvaltningen.

Syftet med granskningen är att klargöra omfattningen av löneskulder för uppdragstagare och
bidra med kunskap om när och varför de uppstår i förhållande till befintliga rutiner och
arbetssätt.

Samtliga uppkomna löneskulder för uppdragstagare under perioden januari - maj 2020 ska
granskas för att identifiera orsak till att de uppstått. Rutiner och arbetssätt kopplat till avtal och
hantering av uppdragstagare ska granskas utifrån identifierade orsaker.

Genomgång av uppkomna löneskulder i förhållande till befintliga rutiner och arbetssätt.

Under granskningsperioden januari till maj 2020 betalade arbetsmarknads- och socialnämnden ut
36,5 miljoner kronor i arvode och ersättning för omkostnader till uppdragstagare. Det handlar
om utbetalningar på i genomsnitt 7,3 miljoner kronor per månad. Ungefär 80 procent är
ersättning till familjehem och resterande är ersättning till jourhem, kontaktfamiljer och
kontaktpersoner.
Under granskningsperioden upptäcktes sammanlagt åtta löneskulder för uppdragstagare och det
totala beloppet uppgick till 372 800 kronor (genomsnitt 74 560 kr per månad). Den lägsta
löneskulden var på 1 870 kronor och den högsta var på 147 650 kronor (genomsnitt 46 600
kronor per löneskuld). Den största löneskulden, som stod för nästan hälften av totalbeloppet,
omfattade felaktigt utbetalt arvode samt omkostnadsersättning för fem månader (oktober 2019
- februari 2020). Sex av åtta löneskulder handlade om både felaktigt utbetalt arvode och
ersättning för omkostnader. Fyra av löneskulderna omfattade felaktiga utbetalningar under en
månad och resterande omfattade två till fem månaders utbetalningar.
Sammanfattningsvis visar resultatet att löneskulder uppstår i liten omfattning (mindre än en
procent) i förhållande till antalet utbetalningar och utbetalt belopp.

Den vanligaste orsaken till att löneskulder uppstår bedöms vara att verksamheten inte avslutar
uppdraget i verksamhetssystemet när insatsen avbryts, avslutas eller det sker andra förändringar.
Om det beror på brister i rutiner eller kommunikationen är svårt att avgöra utifrån
granskningsunderlaget. Granskningen visar att den avdelning som inte hade några löneskulder
under granskningsperioden har tydliga rutiner för att kontrollera avtalen regelbundet och meddela
förändringar till en assistent som sköter den praktiska hanteringen.
En annan anledning till att löneskulder uppstår är att filerna med utbetalningarna går iväg till HRsystemet tidigt varje månad och därefter är det omöjligt att stoppa utbetalningarna. Detta innebär
att arvode och ersättning för insatser som avbrutits kommer att betalas ut, även om
verksamheten känner till att uppdraget är avslutat.
Det har även framkommit i granskningen att det är svårt för uppdragstagarna att utläsa vilken
ersättning som betalats ut på lönespecifikationerna. Det går exempelvis inte att specificera vilka
omkostnader som ersätts, vilket gör det svårt för uppdragstagarna att uppmärksamma och
meddela eventuella felaktigheter.

Rutiner och arbetssätt kopplat till avtal och hantering av uppdragstagare har granskats och visar
att enheterna arbetar på olika sätt och det saknas förvaltningsgemensamma rutiner. Det finns
exempelvis skillnader mellan vilken funktion som lägger in och avslutar avtal i
verksamhetssystemet, hur information kring förändringar och avslut av insats förmedlas samt hur
felaktiga utbetalningar hanteras när de upptäcks.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med att utarbeta ett
förvaltningsgemensamt arbetssätt med gemensamma rutiner. Införandet av exempelvis kvartalseller halvårsavstämningar av pågående uppdrag kommer att ses över. I arbetet kommer det även
göras en översyn av vilken information som ges till uppdragstagare i samband med starten av ett
uppdrag. Detta för att säkerställa att uppdragstagarna får den information de behöver kring
arvode och ersättningar i syfte att undvika framtida löneskulder.

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

En inköpspolicy för förvaltningen färdigställs våren 2020 och ska därefter implementeras.

Följsamheten till förvaltningens nya policy ska granskas.

Granskningen är avgränsad till inköp inom förvaltningen gjorda efter det att policyn fastställts.

Stickprovskontroller på inköp gjorda under hösten/vintern 2020.

Faktagranskning och kommunikation av arbetsmarknads- och socialförvaltningens nya rutin för
inköp fördröjdes och genomfördes först i oktober 2020. Att granska följsamheten till rutinen när
den använts i mindre än tre månader bedömdes inte som meningsfullt. Granskningen av
inköpsrutinen har flyttats till arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2021.

Risk för att tillgängliga platser inom förvaltningens egna institutioner inte används på grund av
dels bristande kännedom om institutionerna och dels att målgruppens behov ändras, vilket kan
leda till ökade kostnader.

Nyttjandegraden av egna institutioner och externa köp av motsvarande insats.

Syftet med granskningen är att undersöka i vilken omfattning egna institutioner används och
huruvida motsvarande vård köps externt även om det skulle finnas platser lediga.

Nyttjandegrad av samtliga institutioner under februari - april 2020 samt köp av extern vård under
motsvarande period. Utifrån resultat ska orsak till köp av extern vård framför nyttjande av egna
institutioner undersökas.

Granskning av nyttjandegraden av samtliga egna institutioner i förhållande till förekomsten av
köpt, extern, vård under motsvarande period. Granskningen av orsak till köp av extern vård ska
göras genom stickprovskontroll.

Beläggningen på arbetsmarknads- och socialnämndens interna institutioner under februari till
april 2020 har sammanställts. Resultatet visar på en stor variation i beläggningsgrad och
granskningen inriktade sig därför på de institutioner som hade en lägre beläggningsgrad än 90
procent.
För gruppen barn och unga 13-18 år startades 37 insatser på interna institutioner under
granskningsperioden. Under samma period inleddes 48 insatser (12 flickor och 36 pojkar) på
externa institutioner. I granskningen av enskilda ärenden har det i vissa fall gått att utläsa varför
extern placering gjorts. Orsaker till externa placeringar:
•
•
•
•
•
•
•

Omfattande problematik inom missbruk/kriminalitet.
Geografiska aspekter med anledning av skyddsbehov, umgänge eller att kunna gå kvar i
samma skola.
Omplaceringar inom samma vårdkoncern.
Behov av placering på boende med inriktning mot funktionsvariationer.
Behov av att bo på boende för enbart flickor.
Behov av placering på skolveckohem.
Behov av placering på ett boende med få platser.

Under granskningsperioden gjordes 12 placeringar på stödboende. Fyra var interna placeringar
och åtta var placeringar på externa stödboenden. Orsaker till de externa placeringarna var:
•
•
•
•

Behov av hög grad av stöd från personal på stödboendet och att personalen kunde ersätta
behov av extern öppenvård.
Behov av placering på stödboende utanför Malmö.
Nytt bistånd på samma boende på grund av att ungdomen fyllt 18 år.
Tidigare placeringar på interna institutioner kunde inte tillgodose behoven.

Under granskningsperioden inledes 14 insatser på institution för flickor i åldersgruppen 16-20 år.
Tio var interna placeringar och fyra var externa placeringar. Skälen till de externa placeringarna
var behov av omplacering från Kriscentrum Boende Heder eller att det saknades interna
alternativ för målgruppen.
När det finns behov av skyddat boende vid våld i nära relation används i första hand
Kriscentrums boenden men vid riskbedömning kan det påvisas att det geografiska läget utgör
skäl för placering på annan ort. Under granskad period inleddes 39 placeringar av kvinnor vid
skyddade boenden, varav 28 var interna placeringar.

Det kan konstateras att förvaltningen inte nyttjar de interna institutionerna fullt ut men i de
ärenden där det gick att utläsa orsaken till val av extern insats, framgår att de enskildas behov inte
kunnat tillgodoses inom ramen för de interna vårdalternativen. Granskningen visade att det i flera
ärenden inte går att utläsa orsaken till val av externt vårdalternativ istället för placering på intern
institution. För att följa upp detta vidare skulle det krävas en systematisk uppföljning vid varje
extern placering som tydliggör varför ett internt alternativ inte kunnat väljas. Genom att kartlägga
vilka faktorer som styr val av externa institutioner blir det möjligt att se behov och bedöma om
det är kostnadseffektivt att ändra inriktning alternativt utveckla interna institutioner inom
förvaltningen.
Granskningen visade även att merparten av de externa placeringarna vid HVB avser ärenden vars
enda motsvarande interna insats för målgruppen är HVB Eja. Det går inte att dra några definitiva
slutsatser om varför HVB Eja, som inte nyttjas fullt ut, inte använts istället. Förvaltningen
behöver undersöka om det handlar om brist på information om vilka behov som kan tillgodoses
på Eja.

Systematiska uppföljningar av externa placeringar bör ske månadsvis. Förvaltningen behöver ta
fram ett arbetssätt för uppföljningarna och samla in information om varför ett internt alternativ
inte kunnat väljas. Förvaltningen behöver även säkerställa att medarbetare har korrekt och
uppdaterad information om vad interna institutioner kan erbjuda och vilka behov som de kan
tillgodose.

Risk för att tillgängliga platser inom förvaltningens egna boenden inte används på grund av oklara
och olika riktlinjer kring boendeplaceringar vilket kan leda till dubbla kostnader och ekonomisk
förlust för förvaltningen.

Nyttjandegraden av interna boendeplatser och externa köp av motsvarande insats.

Syftet med granskningen är att undersöka i vilken omfattning interna boendeplatser används och
huruvida motsvarande insatser köps externt även om det finns interna boendeplatser tillgängliga.

Nyttjandegraden av interna boendeplatser under maj - augusti 2020 samt köp av externa
boendeplatser under motsvarande period. Utifrån resultaten ska orsak till köp av extern insats
framför nyttjande av interna boendeplatser undersökas.

Granskning av nyttjandegraden av interna boendeplatser i förhållande till förekomsten av köpta,
externa, boendeplatser under motsvarande period. Granskningen av orsak till köp av extern insats
ska göras i dialog med placerande avdelning utifrån resultaten.

Vid tidpunkten för granskningen fanns det inget gemensamt sätt att följa nyttjandet av interna
boendeplatser. Fastighets- och gatukontorets lägenhetsenhet, arbetsmarknads- och
socialförvaltningens avdelning för ekonomiskt bistånd och boende och avdelning boende, tillsyn
och service hade olika listor för att följa upp nyttjandet av de olika boendeformerna. Dessa
innehöll delvis samma boendeplatser, men stämdes inte av mot varandra. Det innebar att det vid
tidpunkten för granskningen inte var möjligt att få fram en heltäckande bild av nyttjandegraden.
Granskningen har därför avgränsats till de boendeplatser som bokats via förvaltningens
bokningscentral.
Statistiken som redovisas nedan omfattar boendeplatser som bokats genom bokningscentralen
och är baserade på deras uppgifter över bokningar samt enheten boende och stöd statistik över
beläggningen vid förvaltningens interna boenden.

Resultatet visar att cirka 85 procent av förvaltningens interna boendeplatser i dygns- och
genomgångsboende används varje månad. Anledningar till att nästan 7 procent av dem är lediga
men inte tillgängliga är bland annat:
•
•
•
•

Inväntar städning/sanering.
Lägenheten/rummet behöver renoveras eller möbleras.
Omställning till annan boendeform pågår.
Lägenheten är reserverad till en person som inte kan flytta in förrän vid ett bestämt
datum.

I några enstaka fall inväntades avhysning genom Kronofogden och i några fall var lägenheten ett
dödsbo.
För de boendeplatser som var lediga men som inte användes var förklaringen i vissa fall att de
inte motsvarade de behov som aktuella hushåll hade, att målgruppen för boendet var en annan än
den som efterfrågades eller att hushållen av olika anledningar hade behov av att bo utanför
Malmö.
Under perioden maj till augusti 2020 genomförde bokningscentralen direktupphandlingar för 19
familjer där behovet inte bedömdes kunna tillgodoses inom det egna beståndet eller via ramavtal.
Skälen till dessa placeringar var bland annat bedömningar enligt barnperspektivet,
lämplighetsbedömningar och familjens behov av storlek på boendet.
Avdelning boende, tillsyn och service följer kontinuerligt upp beläggningen och försöker att ställa
om och anpassa målgrupperna vid de olika boendena till vad som efterfrågas.
Sammantaget visade granskningen att förvaltningen i hög grad använder sina egna boendeplatser
och direktupphandlingar hos externa utförare sker vid särskilda skäl. Granskningen visade också
att det saknas en tydlig överblick av omfattningen på förvaltningens interna boendeplatser och
hur de nyttjas. Det saknas också en tydlig ansvarsfördelning mellan berörda aktörer kring vem
som gör vad i förhållande till de lediga platser som inte är tillgängliga i syfte att säkerställa att de
används på ett effektivt sätt. Det kan finnas behov av att upprätta en mer tillgänglig helhetsbild
kring de olika avtalen för de lokaler förvaltningen nyttjar för att få klarhet i avtalslängd,
uppsägningstid, särskilda villkor och ansvarsfördelning samt begränsningar i hur lokalerna kan
användas.

Förvaltningen har inlett ett par åtgärder för att säkerställa en bättre överblick av de interna
boendeplatserna, bland annat undersöks möjligheten att dela digitalt system med

lägenhetsenheten och det pågår ett arbete med att centralisera bokningen av samtliga
boendeplatser till bokningscentralen.
Utifrån genomförd granskning har det också föreslagits att en fördjupad granskning av de lediga
platser som inte är tillgängliga genomförs under 2021. Granskningen Granskning av lediga interna
boendeplatser som inte är tillgängliga ingår i nämndens internkontrollplan 2021.

Risk för bristande följsamhet till lagen om offentlig upphandling vid tecknande av avtal för
boende med stöd på grund av avsaknad av ramavtal vilket kan leda till ökade kostnader för
förvaltningen.

Under 2020 kommer en rutin för tecknande av avtal vid boenden med stöd att upprättas.
Följsamhet till rutin ska granskas.

Syftet med granskningen är att säkerställa följsamhet till förvaltningens rutin att använda
avtalsmall vid tecknande av avtal för boende med stöd.

Områden som ska kontrolleras är att rutinen följs, att avtal är upprättade och dokumenterade för
att kunna göra nödvändig uppföljning.

Stickprovskontroller av biståndsbeslut för boenden med stöd fattade under perioden maj
- augusti 2020.

En avtalsmall för tecknande av avtal för boenden med stöd upprättades under våren 2020 men
implementeras först under hösten 2020. Avdelning för ekonomiskt bistånd och boende
påbörjade under våren 2020 en organisationsjustering vilket kan vara en möjlig förklaring till
varför avtalsmallen inte implementerades tidigare. Då avtalsmallen inte hade börjat användas
under granskningsperioden maj till augusti var det inte meningsfullt att göra stickprovskontroller
från perioden.
Förutom implementering av avtalsmallen har en rutin för bokningar av boende med stöd tagits
fram under hösten 2020. Rutinen är en del av kärnprocess boende samt finns tillgänglig på intranätet
Komin.

Det pågår en upphandling av boende med stöd och ett förvaltningsspecifikt ramavtal förväntas
vara klart till sommaren 2021. När upphandlingen är klar kommer bokningarna att hanteras av
förvaltningens bokningscentral och avtalsmallen kommer inte längre behövas.

Verksamheten kommer fortsätta att följa hur avtalsmallen används fram tills det finns ett
ramavtal och planerar även att genomföra en stickprovskontroll under våren 2021.

Risk för att barn och unga får felaktig vård på grund av bristande tillgång till familjehem, vilket
kan leda till dels långa jourhemsplaceringar och dels till att barns utveckling hämmas.

Placeringar i jourhem.

Syftet med granskningen är att kartlägga förekomsten av jourshemsplaceringar som varat längre
än sex månader och utifrån dem undersöka orsak och förekomsten av planering för insatsen.

Granskningsperioden är avgränsad till jourhemsplaceringar pågående under juni 2020 som då
varit pågående i mer än sex månader.

Genomföra en kvantitativ granskning av andelen jourhemsplaceringar som varat i sex månader
eller mer vid granskningstillfället. Utifrån resultat ska stickprovskontroller göras för att undersöka
orsak till längden på placeringen och huruvida det i ärendena finns en aktuell planering.

I 6 kap 6 § 4 st socialtjänstlagen anges att om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett
jourhem i högst två månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap 2 § om
ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats.
Samtliga jourhemsplaceringar som var pågående i juni 2020 och som hade överskridit sex
månader undersöktes genom att ansvarig familjehemssekreterare besvarade en enkät per barn.
Enkäten fokuserade på frågor kring orsak och planering för det enskilda barnet.
Granskningen omfattade totalt 56 barn, vilket motsvarade 38 procent av det totala antalet
pågående jourhemsinsatser inom nämndens verksamhet i juni. För hälften av barnen angavs brist
på familjehem som den primära orsaken till den långa jourhemsplaceringen medan det för andra
hälften angavs annan orsaksbakgrund. Detta indikerar att orsakerna är komplexa och inte enbart

kan förklaras med att det saknas familjehem.
43 av de 56 barnen (77 procent) hade planering att placeras i familjehem. Av dessa hade 26 barn
som primär orsak till den långa jourhemsplaceringen att det var svårt/tidskrävande att
rekrytera/utreda familjehem. Övriga 17 barn var inte möjliga att placera i familjehem trots att
jourhemsplaceringen gått över tiden. Orsakerna var osäker planering (sju barn), pågående
överklagande kring placeringen (sex barn) eller barnets oklara uppehållsstatus (fyra barn).
Granskningen omfattade orsaker till den långa placeringstiden i jourhem som kan relateras till
barnet. Barn med särskilda behov som kräver mycket av ett familjehem eller barn som har behov
av att placeras tillsammans med ett eller flera syskon försvårar rekryteringen. Med stigande ålder
hos barnet ökar också den egna problematiken som försvårar matchningen med ett familjehem.
För merparten av barnen (44 barn) innebar det stöd som barnet fick under jourhemsplaceringen
att verksamheten hade uppföljning och samtal med barnet. Ett fåtal barn (åtta barn) fick insatser
utöver kontakt med verksamheten och det handlade om kontaktperson eller familjebehandling.

Sammanfattningsvis kan konstateras att många av de barn som varit placerade i jourhem längre
än sex månader har komplexa eller särskilda behov som ofta kräver mer omfattande utredning
för att finna rätt resurser. Även utredningen av tilltänkta familjehem blir mer omfattande och
tidskrävande i dessa fall. Ofta får verksamheten rekrytera och utreda flera alternativa familjehem
för att hitta ett hem som svarar an mot behoven. I dessa fall blir den vanliga tidsfristen
begränsande då det inte är i barnets intresse att forcera fram alternativ som i längden kan
innebära sammanbrott i placeringen. Trots det är det inte försvarbart att en stor andel barn, en
tredjedel i granskningen, blir kvar i ett år eller mer i jourhem. Barnens utveckling behöver följas
noga så att den inte hämmas av den långa jourhemsplaceringen. De behöver stöd för att förstå
och hantera sin situation och kunna bli delaktiga. Särskilda insatser kan behövas avseende
skolgång och psykiskt mående.

Utifrån granskningsresultatet föreslås följande åtgärder:
•

•
•

•

•

Utveckla stödet till barnen under placeringstiden i jourhem. Stöd och information
behöver utformas utifrån varje barn och konkret beskrivas, förslagsvis i
genomförandeplanen.
Utveckla alternativ till jourhemsplaceringar i form av öppenvårdsinsatser i hemmet.
Se över handläggningen och bedöm konsekvenser av att exempelvis överföra ansvaret för
placeringen till barnsekreterare i ett tidigare skede. Barnet skulle få större kontinuitet i de
professionella relationerna och sannolikt även större delaktighet och stöd.
Undersöka möjligheten till en ”bank” av utredda jourhem som kan tänka sig uppdrag som
familjehem. Detta för att undvika en flytt om jourhemmet ska utredas som familjehem till
barnet.
Underlätta matchning med barnens vårdbehov genom att stärka familjehemmens
resurser, exempelvis genom kunskap och handledning. Se över de ekonomiska
möjligheterna för de vuxna att vara hemma, vilket leder till större tillgänglighet till omsorg

i familjehemmet.

Risk för bristande följsamhet till förvaltningens rutin att polisanmäla misstänkta bidragsbrott på
grund av bristande kunskap, vilket kan leda till ekonomisk- och företroendemässig skada för
förvaltningen

Granskningen ska omfatta följsamheten till de ändringar som enligt åtgärd ska göras i
kärnprocess och andra stöddokument enligt vilka misstänkta bidragsbrott ska polisanmälas.
Granskningen ska även omfatta genomförda beslut om misstänkta bidragsbrott.

Enligt bidragsbrottslagen 6§ ska misstänkta bidragsbrott polisanmälas. Syftet med granskningen
är att kontrollera följsamheten till dels lagstiftningen och dels relevanta processer och rutiner
inom verksamhetsområdet. Ett syfte med granskningen är också att bidra med underlag till
arbetet med att motverka ekonomisk brottslighet i välfärden i enlighet med uppdraget från
kommunstyrelsen.

Granskningen omfattar följsamheten till de ändringar i kärnprocessen för ekonomiskt bistånd
och relevanta rutiner och stöddokument i ärenden där misstanke om bidragsbrott föreligger samt
de beslut om att polisanmäla misstänkt bidragsbrott som görs under perioden januari - september
2020.

Granskningen kommer att genomföras i två delar, dels en ärendegenomgång av de beslut att
polisanmäla misstänkta bidragsbrott som sker under perioden januari - september 2020 och dels
en granskning av följsamheten till lagstiftning och relevanta delar i kärnprocess och berörda
rutiner.

Granskningen omfattade samtliga beslut om att polisanmäla misstänkt bidragsbrott under
perioden mars till september 2020. Beslut från januari och februari har inte granskats på grund av
att det genomfördes ändringar i förvaltningens kärnprocess för ekonomiskt bistånd i början av
året. Sammanlagt har granskningen omfattat 25 ärenden.
Vid granskningen gjordes en genomgång av de 25 ärendena för att undersöka om den
förvaltningsgemensamma mallen för dokumentation hade använts, vad ärendena handlade om,
om beslut om återkrav hade fattats och om det fanns återkoppling från polisen.

Granskningen gav följande resultat:
•
•

•
•

•

•

•

I 15 av de 25 ärendena hade den gemensamma mallen för dokumentation använts. I
övriga tio ärenden framgick inte varför mallen inte använts.
I en majoritet av ärendena, 18 av 25, hade det misstänkta bidragsbrottet upptäckts av
socialsekreteraren. Det upptäcktes framförallt vid de ekonomiska avstämningarna som
kontinuerligt genomförs vid enheterna för ekonomiskt bistånd sedan våren 2020. I övriga
fall handlade det om underrättelser från andra myndigheter eller tips från allmänheten.
I 11 av de granskade ärendena hade beslut om återkrav enligt 9 kap 1 § socialtjänstlagen
fattats avseende den summa som utgått felaktigt.
Ärendena handlade framförallt om inkomster och insättningar på brukarens konto
(främst via Swish) inte redovisats korrekt i ansökan om bistånd, felaktiga uppgifter om
boende samt manipulerade underlag såsom felaktiga intyg.
I ett ärende var det dokumenterat att polisen hade lagt ned sin förundersökning kring
misstänkt bidragsbrott då brott inte hade kunnat styrkas. I övriga ärenden saknades
dokumentation kring återkoppling från polisen.
Utredningarna av misstänkt bidragsbrott hade i flera fall påverkat den fortsatta
handläggningen av ärendena. I fem ärenden hade ytterligare avstämningar och justeringar
gjorts vid handläggningen. I elva ärenden hade ärendena avslutats, framförallt till följd av
att brukarna slutat ansöka om bistånd, vissa hade även angett att de hade börjat studera
eller fått arbete.
Det saknades tillräcklig vägledning i kärnprocessen för ekonomiskt bistånd för hur
ärenden och händelser som rör misstänkta bidragsbrott skulle hanteras.

Resultatet från granskningen visade att saknas ett enhetligt arbetssätt för att arbeta med ärenden
och händelser som rör misstänkta bidragsbrott inom förvaltningen. Den gemensamma mallen för
dokumentationen av dessa ärenden bedöms inte vara tillräckligt implementerad och känd i
verksamheten. I en övervägande del av ärendena saknades det också ett beslut om återkrav enligt
9 kap 1 § socialtjänstlagen av det bistånd som utgått felaktigt.
Utifrån resultatet framgår att det inte är tillräckligt känt bland brukarna hur insättningar på konto
via exempelvis Swish bedöms. I en del av ärendena som granskades framgick att det var otydligt
om brukaren hade haft uppsåt med sitt agerande eller om det berodde på okunskap.
Med anledning av att flertalet av de misstänkta bidragsbrotten uppmärksammats i samband med
de ekonomiska avstämningarna bedöms dessa avstämningar på ett bra sätt bidrar till att
säkerställa att rätt bistånd utgår till Malmöborna.

Sedan våren 2020 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedrivet ett utvecklingsarbete
kring arbetet med att förebygga misstänkta bidragsbrott. Detta har bland annat lett till att
förvaltningen har initierat flera samarbeten inom området med andra förvaltningar inom staden,
polisen samt statliga myndigheter såsom Försäkringskassan och Skatteverket. Under hösten 2020

har förvaltningen tillsatt två tjänster med ett särskilt fokus på att utreda ärenden som rör
misstänkta bidragsbrott. Planering pågår för att utöka arbetsgruppen under 2021. Inom ramen för
detta arbete har förvaltningen även initierat ett arbete med att ta fram tydligare rutiner och
processbeskrivningar för hur ärendena ska hanteras. Förvaltningens kärnprocess för ekonomiskt
bistånd har reviderats under arbetets gång.

Risk för att andra diskrimineringsgrunder än kön inte uppmärksammas i samband med analys och
uppföljning på grund av otillräcklig insamling och användning av statistik med koppling till
diskrimineringsgrunderna vilket kan leda till bristande beslutsunderlag.

Statistik tillgänglig via Procapita.

Syftet med granskningen är att undersöka huruvida det finns brister i förvaltningens statistik eller
hantering av befintlig statistik utifrån diskrimineringsgrunderna.

Granskningen avser statistik tillgänglig via Procapita.

Granskningen ska genomföras via en inventering av befintlig statistik och utifrån resultatet av
den undersöka om det finns brister i förhållande till diskrimineringsgrunderna.

I verksamhetssystemet Procapita finns uppgifter om kön och ålder samt om brukarnas
födelseland och medborgarland. Uppgiften om födelseland kan vara en indikator på etnicitet men
kan inte till fullo omfatta de personer som riskerar diskriminering utifrån etnicitet. De övriga
diskrimineringsgrunderna, könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och
funktionsnedsättning finns inte i Procapita.
Granskningen har gjorts genom att inventera befintlig statistik inom verksamhetsområdena
arbetsmarknad, barn och familj, boende, ekonomiskt bistånd och vuxen. Ansvarig
utvecklingssekreterare för respektive område vid strategiska avdelningen har besvarat frågor som
sedan har sammanställts. Som en del av granskningen har dialog förts med stadskontoret kring
utvecklingen av jämlikhetsdata i staden.
Kön och ålder
Inom arbetsmarknadsområdet följs kön och ålder upp regelbundet utifrån antalet inskrivna,

nyinskrivna och resultat vid utskrivning. Avdelningen har fokuserat på satsningar riktat mot
exempelvis kvinnor som en följd av att färre kvinnor avslutats till arbete jämfört med männen.
Inom barn och familj redovisas pågående utredningar och placeringar uppdelat på kön i
månadsrapporterna. Inom boende redovisas inte ålder och kön i månadsrapporten, här finns
registrering på hushåll vilket kan omfatta flera personer. I hemlöshetskartläggningen 2020
redovisades statistiken uppdelat på kön och hushållstyp. Ekonomiskt bistånd registreras på
hushåll, men delas upp i hushåll med eller utan barn. Inom verksamhetsområdet vuxen redovisas
pågående utredningar per kön men inte uppdelat i ålder. Brukarenkäten redovisas uppdelat på
kön, men i övrigt finns ingen information om diskrimineringsgrunder hos de svarande.
Födelseland
Inom arbetsmarknad ingår inte födelseland i månadsstatistiken. I målgruppskartläggningen som
görs regelbundet (senast 2018) görs en översikt över deltagarnas födelseländer. Koppling görs till
av Arbetsförmedlingen identifierade grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Under
2020 var 83 procent av deltagarna födda i ett annat land.
Identifierade brister i befintlig statistik
Inom ekonomiskt bistånd registreras en aktledare som det går att hämta statistik på. Det är inte
möjligt att sammanställa motsvarande för medsökande i de fall hushållet består av två personer
som är gifta, sambos eller partners eller deras eventuella barn.
Kring kön har arbetsmarknadsområdet påtalat avsaknaden av det tredje alternativet annat.
Inom missbruks- och beroendevården ökar gruppen över 65 år. Här kan finnas ett behov av att
föra statistik baserat på ålder för att kartlägga hur stor gruppen är då insatser kan behöva planeras
i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
När det gäller variabeln födelseland är det inom barn och familj samt ekonomisk bistånd en
övervägande majoritet av brukarna som har utländsk bakgrund. Uppdelning
utlandsfödd/svenskfödd skulle inte lyckas fånga upp de grupper som riskerar att diskrimineras på
grund av etnicitet. Brukarens etnicitet skulle i så fall behöva specificeras ytterligare för att
inkludera rasifierade brukare som är födda i Sverige samt etniska minoriteter.
Identifierade behov angående övriga diskrimineringsgrunder
De tillfrågade utvecklingssekreterarna identifierade även andra behov av att kunna kartlägga
diskrimineringsgrunder. Inom verksamhetsområdet vuxen finns ett behov av att kunna samla in
uppgifter om funktionsnedsättning för att brukaren ska få rätt insats inom rätt förvaltning. I
dagsläget finns inga uppgifter om hur många brukare inom missbruks- och beroendevården som
också har en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning är den vanligaste
diskrimineringsgrunden inom socialtjänsten, 61 procent av anmälningarna mot socialtjänsten
handlar om diskriminering på denna grund (Diskrimineringsombudsmannen rapport 2020:3
Diskriminering 2015–2019 Statistik över anmälningar som har inkommit till DO).
Det finns ett behov av att bättre kunna fånga upp grupper med flera typer av utsatthet. Exempel
är transpersoner med funktionsnedsättning och missbruk, en liten grupp där det kan finnas få

men väldigt utsatta individer.
Etnisk tillhörighet är den näst vanligaste diskrimineringsgrunden inom socialtjänsten, 24 procent
av inkomna anmälningar handlar om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet (ibid).
Kvalitativa undersökningar riktade till särskilt utsatta grupper kan vara ett komplement till
befintliga månadsrapporter och brukarundersökningen för att fånga upp diskriminering.

Gällande kön förs statistik inom alla områden utom när det rör sig om en ansökan från en familj,
där registreras en aktledare per familj. Statistik om ålder rapporteras bara inom arbetsmarknad.
Ingen statistik förs regelbundet kring födelseland. Här finns det inom arbetsmarknad
målgruppskartläggningar där denna variabel ingår men dessa målgruppskartläggningar görs inte
varje år.

Nej.

Risk för att misstankar om brott mot barn som uppmärksammas hanteras på olika sätt inom
förvaltningen på grund av bristande samsyn och kunskap, vilket kan leda till att barn far illa.

Beslut att polisanmäla och inte polisanmäla misstänkt brott mot barn samt relevanta delar av
kärnprocessen för barn- och ungdomsvården.

Syftet med granskningen är att undersöka eventuella skillnader i hur förvaltningen beslutar att
antingen polisanmäla eller inte polisanmäla misstänkta brott mot barn.

Granskning av ett urval av beslut att polisanmäla respektive att inte polisanmäla misstänkta brott
mot barn under perioden april - juni 2020.

Stickprovskontroll av ett urval av de beslut att polisanmäla misstänkta brott mot barn samt beslut
att inte polisanmäla misstänkta brott mot barn som fattats under granskningsperioden. Utifrån
detta urval granska besluten i förhållande till kärnprocessen för barn- och ungdomsvården.

Under den granskade perioden aktualiserades 205 ärenden som misstänkt barnmisshandel och 40

ärenden som misstänkt sexuellt övergrepp. Under samma period fattades 159 beslut avseende att
polisanmäla eller inte polisanmäla misstänkt brott mot barn. Det innebär en differens på 86
aktualiseringar som varken har lett till beslut om att polisanmäla eller att inte polisanmäla.
Det går inte med säkerhet att säga att de beslut som fattats under den granskade perioden härrör
från aktualiseringar som upprättades inom samma period. Verksamhetssystemet saknar en
funktion som övergripande synliggör koppling mellan beslut och aktualiseringsorsak. Det innebär
att de granskade besluten kan härröra från aktualiseringar upprättade innan granskningsperioden
samt att aktualiseringar upprättade inom perioden kan ha lett till beslut efter
granskningsperioden. Det visade sig även att besluten rörande misstänkt brott mot barn kan
härledas från andra aktualiseringsorsaker såsom bristande omsorgssvikt, hot och våld i familjen,
riskmiljö, heder, relationsproblem samt boende.
Granskningen omfattade totalt 149 beslut varav 131 var beslut att polisanmäla misstänkt brott
mot barn och 18 beslut att ej polisanmäla misstänkt brott mot barn. Övriga 10 beslut var bortfall
då det var barnet/den unge som var misstänkt.
Av granskat underlag går att utläsa en skillnad i förvaltningen avseende andelen konsultationer
med barnkriscentrum inför ställningstagande till beslut att polisanmäla eller inte polisanmäla. Vid
beslut att polisanmäla konsulterades barnkriscentrum i 22 procent av ärendena. I majoriteten av
de ärenden där beslut fattats att polisanmäla var aktualiseringsorsaken misstänkt barnmisshandel,
anmälan avsåg fysiskt våld och polisanmälan skedde inom ett dygn.
Vid beslut att ej polisanmäla konsulterades barnkriscentrum i 83 procent av ärendena.
Majoriteten av de ärenden där beslut fattats att ej polisanmäla avsåg fysiskt våld och 60 procent
av dessa beslut hade aktualiseringsorsak misstänkt barnmisshandel. Övriga aktualiseringsorsaker
var hot och våld i familjen och eventuellt bristande omsorg om barn. Det kan konstateras, vilket
framgår av beslutsmotiveringarna, att barnkriscentrums rekommendationer följdes och således
utgjorde en garant för likvärdiga bedömningar inför beslut att ej polisanmäla.
Av det granskade underlaget framgår även att ställningstaganden avseende att polisanmäla ibland
dröjer upp till mer än en månad. I flertalet av dessa ärenden går att utläsa att barnkriscentrum
uppmanat till att inhämta ytterligare uppgifter till ställningstagandet inför beslut. Vidare kan det
faktiska beslutet att ej polisanmäla fördröjas av beslutsprocessen i arbetsmarknads- och
socialnämndens myndighetsutskott.
Granskningen synliggjorde en skillnad avseende de fall då misstänkt brott mot barn identifierades
under pågående utredningsprocess. I några ärenden aktualiserades de nya uppgifterna medan det i
andra noterades i en journalanteckning vilket försvårade en systematisk uppföljning av besluten.
Besluten är granskade i förhållande till kärnprocessen för barn och unga som är förvaltningens
gemensamma stödmaterial för handläggning. Beslut att polisanmäla ingår som en del i processen
hantera anmälan/ansökan. Information om hantering av misstänkt barnmisshandel tydliggörs i en
checklista och information om vilka uppgifter som ska ingå i en polisanmälan. Information om
hantering av beslut att inte polisanmäla saknades helt vilket medför en risk för felaktig hantering i
beslutsprocessen.

Enligt Socialstyrelsen är det en möjlighet men ingen skyldighet att polisanmäla misstanke om
brott mot barn. Huvudregeln är att polisanmäla, men en individuell bedömning av synnerliga skäl
med hänsyn till barnet får göras. Ett bifynd under granskningen var att de synnerliga skäl som
angavs vid beslut att ej polisanmäla var av varierande kvalitet. Detta bör beaktas i den pågående
översynen av kärnprocessen av våld i nära relationer och information har lämnats till ansvarig
arbetsgrupp.

Granskningsresultatet har redovisats för ansvarig ledningsgrupp inom verksamhetsområdet
individ och familj. Ledningsgruppen har beslutat om följande åtgärder inom ramen för den
pågående översynen av rutiner och kärnprocess för barn och unga:
•
•

Uppdatera kärnprocessen för barn och unga gällande handläggning av beslut att ej
polisanmäla misstänkt brott mot barn.
Ta ställning till om uppgifter om brott mot barn som identifieras under pågående ärende
ska aktualiseras eller om dokumentation av skyddsbedömning bedöms tillräckligt.

Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig
till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett
digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som
organisation, andra organisationer eller den enskilde.

Det som ska granskas är verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning,
rutiner och lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg.

Syftet med granskningen är att mäta organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen av
konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer.

Granskningen omfattar Malmö stads nämnder. Undersökningen riktar sig främst till chefer på
enhets- och avdelningsnivå (exempelvis enhets- och avdelningschefer) samt till medarbetare i viss
utsträckning.

Metoden för undersökningen baserar sig på ett centralt framtaget frågeunderlag som distribueras
till respektive förvaltning. Resultatet av undersökningen kommer att göras tillgängligt
förvaltningsvis och därmed kunna följas upp per nämnd.

Malmö stad hanterar stora mängder information med olika behov av skydd och staden har sedan
2013 riktlinjer om informationssäkerhet. Nya arbetssätt kombinerat med digitalisering och
ständigt nya kommunikationsmöjligheter har medfört nya utmaningar.
Granskningen genomfördes under mars och april och omfattade en enkät som skickades till drygt
400 chefer i Malmö stad och intervjuer med tre medarbetare per förvaltning.
Av 45 tillfrågade besvarade 34 chefer från arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter
enkäten. Det genomfördes tre intervjuer med medarbetare som hanterar sekretess i sitt arbete.
Resultatet av både enkät och intervjuer visade på en generellt hög kompetens och medvetenhet
kring sekretessbelagd information. 97 procent uppger att de kan särskilja vad som är och inte är
sekretessbelagd information och 88 procent känner sig säkra på hanteringen av informationen.
97 procent upplever att det finns fungerande rutiner inom området. Alla uppger att de reflekterar
över hantering av sekretessuppgifter och det bedöms finnas en medvetenhet om att fråga och
undersöka för att det ska bli rätt. Cirka 74 procent upplever att de fått adekvat information eller
utbildning och 85 procent svarade att medarbetarna har uppmuntrats att genomföra centrala
utbildningar kopplat till informationshantering. Drygt 90 procent svarade att det finns tillräckligt
med information, utbildningar och hjälp att tillgå. Om det är lätt att göra rätt vid hantering av
sekretess svarade 80 procent att de instämmer helt eller delvis.
Resultaten visar att den största osäkerheten finns vid användning av gemensamma lagringsytor
(G-katalogen), molntjänster och Office 365 olika tjänster. Tryggheten kring att hantera
information i verksamhetssystemen och på enheter såsom dator, telefon och pekplatta var stor.
I enkäten uppgav sex procent att de ofta hanterar sekretessbelagd information på annan än Malmö
stads utrustning och nio procent svarade sällan eller förekommer. För att ta reda på mer har
avdelningarnas informationsägare tillfrågats och i sin tur samlat in information från medarbetare
och chefer. Sammanfattningsvis handlar det om att läsa arbetsrelaterad e-post från privat telefon
och inte om hantering av uppgifter innehållande sekretess från exempelvis verksamhetssystem.
Intervjuerna gav ett liknande resultat som enkäten. Medarbetarna kände sig säkra i hanteringen av
sekretessbelagd information. Intervjuerna visade dock på en större efterfrågan av information
och utbildningar än vad som framkom i enkäten och de intervjuade upplevde det inte lika lätt att
göra rätt.
Majoriteten av alla som arbetar inom nämndens verksamheter hanterar sekretessbelagd
information och det är ett prioriterat område. Starten av den nya nämnden 2017 och införandet
av dataskyddsförordningen (GDPR) 2018 har skapat extra fokus på frågorna. Även nya digitala
arbetssätt och lösningar i samband med Covid-19 bedöms ha ökat medvetenheten kring

hantering av sekretess.
Staden inväntar juridiska ställningstaganden från nationellt håll om vilka verktyg och lagringsytor
som kan användas för sekretessbelagda uppgifter. Detta kan emellertid medföra oklarheter för
medarbetare och återspeglas i resultatet.
Sedan 2019 är den webbaserade DISA-utbildningen, som ger grundläggande kunskaper om
informationssäkerhet, obligatorisk i introduktionen av nyanställda inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. Gällande verksamhetssystemen visade granskningen att 95 procent upplever
att medarbetarna är trygga med hanteringen av sekretessuppgifter i systemen. Förvaltningen har
en supportorganisation med systemförvaltare samt rutiner tillgängliga på intranätet för hur
sekretess ska hanteras i relation till system och kärnprocesser.

Granskningen visar på en hög kompetens och medvetenhet kring sekretess. Nämnden behöver
fortsätta säkerställa att medarbetare och chefer har den kunskap de behöver i sitt arbete.
Områden som behöver ses över är användningen av privat telefon för arbetsrelaterad e-post samt
användning av gemensamma lagringsytor. Sedan juli 2020 har förvaltningen en halvtidsbefattning
som arbetar med informationssäkerhet och dataskydd. Detta bedöms förbättra möjligheterna att
kvalitetssäkra introduktionen för nyanställda liksom möjligheterna att kontinuerligt utveckla
informationssäkerhetsområdet genom tillgänglig information, rutiner och kompetensutveckling.

Hanteringen av sekretessbelagda uppgifter i molntjänster är oklara och arbetsmarknads- och
socialnämnden ser behovet av ett ställningstagande eller interimbeslut som tydliggör hur Malmö
stad ska hantera frågan i väntan på nationella riktlinjer. Nämnden föreslår även en kortversion av
det kommungemensamma styrdokumentet Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö
stad. Riktlinjerna är omfattande och en mer användarvänlig och förkortad version hade
underlättat och varit en naturlig del i introduktionen av nyanställda.

Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftningen när det handlar om förmåner på grund av
bristande kunskaper och dålig följsamhet mot rutiner eller brister i dessa, vilket kan leda till
ekonomiska konsekvenser och ifrågasatt förtroende från allmänheten.

Granskningen omfattar instruktioner/policyer och liknande samt rutiner som syftar till att
säkerställa att det blir rätt utifrån gällande regler på området kostförmåner.

Syftet med granskningen är att få fram underlag för att bedöma huruvida det är lätt att göra rätt,
och därigenom kunna uppskatta behov av åtgärder exempelvis i form av informationsinsatser och
förbättrade rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera brister.

Granskningen omfattar nämnder och helägda bolag och avgränsas till interna sammankomster.
Avgränsningen till interna sammankomster har gjorts av resursskäl och för att det bedöms att
risken att det blir fel är störst inom detta område.

Granskningen består av två delar, dels fakturagranskning och dels ett antal frågor, bland annat
kring förekomst och kvalitet i instruktioner/policyer och liknande.
Fakturagranskingen sker utifrån ett urval av fakturor. Stadskontoret bistår förvaltningar och bolag
med att ta fram slumpmässiga urval av fakturor som avser interna sammankomster. Antalet
fakturor att granska kommer att vara proportionellt mot omfattningen i respektive nämnd/bolag.
Ett underlag för dokumentation av granskningen av fakturorna kommer att tillhandahållas
tillsammans med mer detaljerade anvisningar.
Utöver fakturagranskningen kommer respektive nämnd/bolagsstyrelse få svara på ett antal
frågor. Dels frågor kring förekomst och kvalitet i instruktioner/policyer och liknande kopplat till
resultatet av fakturagranskningen, dels frågor kring hur nämnden/bolaget arbetar med att
säkerställa att det blir rätt.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har granskat 32 fakturor varav 29 fakturor motsvarade
de kriterier som skulle granskas. Två fakturor avsåg inte interna sammankomster som var
avgränsningen och en faktura var en dubblett.
Fakturagranskningen visade att merparten av fakturorna innehöll uppgifter om syfte och typ av
sammankomst och en deltagarförteckning var bifogad. Det var fyra av fakturorna som saknade
dessa uppgifter och ytterligare två fakturor innehöll deltagarförteckning men uppgifterna om
syfte och typ av sammankomst var otydliga. De granskade fakturorna innehöll inköp av enklare
förtäring som den anställde inte ska beskattas för. Då det inte varit aktuellt med
förmånsbeskattning i de granskade fakturorna har inga kompletterande frågor skickats till
deltagare eller arrangörer.
Sedan oktober 2019 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen en gemensam rutin som beskriver
vad som gäller för tjänstepersoner i samband med kurser, konferenser, resor, intern och extern
representation, gåvor med mera. Samma regler gäller oavsett om finansieringen sker inom den
vanliga driftsbudgeten eller genom exempelvis projektpengar, pengar från fonder eller staten.
Rutinen finns tillgänglig på Malmö stads intranät Komin och på samma webbsida finns även mer
information om förmånsbeskattning. Rutinen ingår även som en del i introduktionen av nya

chefer. Vid ekonomiavdelningens utbildning för nya chefer ges bland annat information om
reglerna kring intern och extern representation, skatteverkets regler om löneförmåner samt vilket
underlag som krävs enligt regelverket. I utbildningsmaterialet finns hänvisningar till Skatteverket
och Komin.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en ändamålsenlig rutin som beskriver vanliga och
viktiga frågor i samband med bland annat representation, kurser och konferenser och alla chefer
erhåller information i samband med introduktionen. Då det inte var aktuellt med
förmånsbeskattning i några av de granskade fakturorna är det svårt att bedöma kunskapsnivån
kring förmånsbeskattning i förvaltningen. Men då det saknades erforderligt underlag i några av de
granskade fakturorna planeras en ny informationsinsats och förslagsvis ingår även reglerna om
förmånsbeskattning som en del i den informationen.

Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att hantera försök till otillåten påverkan på
grund av omedvetenhet och okunskap. Detta kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker
handläggning, vilket i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som
individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.

Granskningen omfattar organisationens arbete för att upptäcka risker för och hantera fall av
otillåten påverkan.

Syftet med granskningen är att ta reda på om det finns medvetenhet om förekomst och
beredskap att hantera fall av försök till otillåten påverkan i nämnder och bolag.

Granskningen gäller nämnder och helägda bolag.

• En självskattning där respektive nämnd och styrelse får bedöma och motivera den egna
utvecklingsnivån i arbetet med att hantera fall av försök till otillåten påverkan. Ett antal
påståenden ska bedömas utifrån en tregradig skala.
• En beskrivning av hur nämnden/styrelsen ser på risker för otillåten påverkan, om det finns
verksamheter som är särskilt exponerade för risk, om det finns risk att organisationen går miste
om lärande när incidenter förekommit, lärande som kan vara till nytta i det förebyggande arbetet
etc. Anvisningar med mer specifika frågeställningar kommer att tas fram av stadskontoret.

Granskningen har omfattat två delar; en självskattning och en beskrivning av nämndens arbete på
området. Otillåten påverkan avser försök att påverka tjänstepersoner i myndighetsutövning och
beslutsfattande genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller korruption.

Inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter är hot och våld den vanligast
förekommande orsaken till rapportering av arbetsskador och tillbud. Nämnden kartlägger risker
kring otillåten påverkan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och intern kontroll.
Under hösten 2019 genomförde förvaltningen en fördjupad analys av inrapporterade
arbetsskador och tillbud avseende bland annat hot, våld och trakasserier. Analysen gav en bild av
var de största riskerna finns genom att kartlägga förekomst samt vilka verksamheter och
personalkategorier som är mest utsatta.
Sedan 2018 har nämnden risker om otillåten påverkan i internkontrollplanen riktat till både
tjänstepersoner och förtroendevalda. År 2018 och 2019 genomfördes enkätundersökningar för att
kartlägga hur många chefer som hade utsatts för otillåten påverkan och hur de hade hanterat
dessa situationer. Resultaten visade att en stor andel hade varit utsatta för hot och trakasserier.

Andelen som varit utsatta för våld och skadegörelse var betydligt mindre. Majoriteten som varit
utsatta upplevde att de hade tillräcklig kunskap om hur de skulle agera och fick stöd i samband
med händelsen.
Omfattningen av otillåten påverkan i form av hot och våld har även samlats in via 2020-års
medarbetarenkät. Enkäten innehöll en förvaltningsspecifik fråga om utsattheten för hot och/eller
våld på grund av arbetet. Följdfrågorna handlar om på vilket sätt och av vem.

Kunskap från påverkansförsök har utgjort underlag till genomförda utbildningar kring hot och
våld.

Mellan 2018 och 2020 hade förvaltningen en säkerhets- och lokalsamordnare som hade en stödoch samordningsfunktion när det gäller intern säkerhet. Detta möjliggjorde både ett separat och
ett gemensamt utvecklingsarbete kring arbetsmiljö och intern säkerhet.
Genomförda granskningar om otillåten påverkan och fördjupade analyser av inrapporterade
arbetsskador och tillbud har genererat kunskap som har kunnat användas i det förebyggande
arbetet.

De senaste åren har det genomförts flera åtgärder såsom utbildning för chefer och skyddsombud
om hot och våld, implementering av en ny rutin för första hjälpen och krisstöd och en översyn av
förvaltningens information och stöd kring hot på sociala medier. Under 2020 har det även gjorts
en översyn av arbetssätt och delegationsordning kring hanteringen av tillbud som ska anmälas till
Arbetsmiljöverket.
Två gånger per år sammanställs statistik över arbetsskador och tillbud på både avdelnings- och
förvaltningsnivå. Underlaget tas upp i samverkansgrupperna och nämnden får återkoppling kring
utvecklingen i samband med årsanalysen.

Nämnden har i stora delar en fungerande systematik i arbetet. Det är ett komplext område och
förändringar i omvärlden leder ständigt till nya risker som behöver hanteras. Utifrån
självskattningen kan konstateras att nämndens utvecklingsområden finns inom det förebyggande
arbetet. Det handlar främst om att säkerställa kompetens kring otillåten påverkan och bemötande
samt följsamhet till rutiner och arbetssätt. Det saknas en plan för utbildningsinsatserna i syfte att
introducera och upprätthålla kunskapen bland medarbetare och chefer. Det handlar också om att
hitta nya vägar för att driva arbetet vidare utan en säkerhetssamordnare och egen kompetens
kring säkerhetsfrågorna i förvaltningen.
I internkontrollplan 2021 planeras en direktåtgärd om otillåten påverkan. En
förvaltningsgemensam rutin vid polisanmälan och en plan för utbildningsinsatserna ska upprättas.
Det planeras även en granskning för att kartlägga förtroendevaldas utsatthet för otillåten
påverkan.

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

Kontrollmiljö
Riskanalys
Kontrollaktiviteter
Kommunikation/information
Uppföljning/utvärdering

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. Sedan
självskattningen 2019 har förvaltningen arbetat vidare med ledningsgruppernas ansvar för en
fungerande kontrollmiljö och hur nödvändiga åtgärder utifrån granskningsresultat kan identifieras
och förankras inom verksamhetsområdena. Arbetet har bland annat resulterat i bättre förankring
av både genomförandet och resultatet av årets granskningar och direktåtgärder.
Självskattningen för 2020 visar att nämnden har skapat förutsättningar för att bedriva ett
systematiskt arbete med intern kontroll men det finns ett förbättringsområde kring återkoppling
till berörda medarbetare. Kriteriet återkoppling till berörda medarbetare är nytt för året och handlar om
huruvida berörda medarbetare får återkoppling kring resultatet av internkontrollarbetet.
Förvaltningen har informationsmaterial om intern kontroll anpassat för exempelvis
arbetsplatsträffar och introduktion men det finns ingen utarbetad process för återkoppling av
resultat till berörda medarbetare. Den befintliga processen hanterar återkoppling till nämnd och
ledningsgrupper och behöver utvecklas.

