Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll (kommunfullmäktige 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 åtgärdas.
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 första rapportering och innehåller resultatet av de två direktåtgärder och
två granskningar som var planerade att genomföras under perioden januari till april 2022.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade vid sammanträdet i september 2021 om en extra
återrapportering av resultatet av förbättringsåtgärderna från två granskningar i internkontrollplan
2021. Denna extra återrapportering utgör ett eget kapitel sist i rapporten.
Läs mer om arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med intern kontroll i nämndens
styrdokument Riktlinje för arbetet med intern kontroll (ASN-2021-11450).

Ansvarsfördelningen för den interna kontrollen beskrivs i Malmö stads reglemente.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 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
internkontrollplan varje år. Planen beskriver vilka åtgärder och granskningar som ska genomföras
under året. Nämnderna ska även följa upp arbetet årligen och rapportera resultatet till
kommunstyrelsen.
Förvaltningschefen ansvarar för att kommungemensamma regler och anvisningar tillämpas och
att det finns rutiner för att ta fram och följa upp internkontrollplanen. Förvaltningschefen ska
även säkerställa att en god intern kontroll upprätthålls och ska löpande rapportera till nämnden

hur arbetet 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 agerar utifrån det.
Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister
och avvikelser ska omedelbart rapporteras till ansvarig chef.

Risk för att arbetsmiljöfördelningar inte dokumenteras och diarieförs på grund av bristande
följsamhet till förvaltningens rutin, vilket kan leda till att arbetsmiljöfördelningarna inte är
lättillgängliga och sökbara.

Översyn och vid behov revidering av arbetsmarknads- och socialförvaltningens rutin vid
fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Översynen av förvaltningens rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter är klar. Utifrån
översynen har ett behov av att förenkla den administrativa hanteringen av arbetsmiljöfördelningar
identifierats. Ett arbete med att revidera rutinen pågår och den beräknas vara klar och
implementerad vid halvårsskiftet 2022.

Risk för att lönesättande chefer har svårt att hantera lönetillägg på grund av att rutin saknas, vilket
kan leda till att lönetillägg hanteras olika.

Upprätta en rutin för lönetillägg.

Arbetet med en rutin för tillämpning av lönetillägg inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen
pågår. Rutinen beräknas vara klar och beslutad till sommaren 2022 och därefter planeras för
implementeringen.

Risk för att allmänna handlingar inte registreras på grund av bristande följsamhet till rutiner,
vilket kan leda till att kravet på diarieföring enligt offentlighets- och sekretesslagen inte följs.

Diarieföring av allmänna handlingar.

Syftet med granskningen är att säkerställa att nämnden diarieför allmänna handlingar såsom
offentlighets- och sekretesslagen föreskriver.

Granskningen är avgränsad till perioden januari till mars 2022 och den omfattar inte
individärenden.

En genomgång av arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll ska genomföras och alla
ärenden med beslut om ändringar i beslutsunderlagen kommer att granskas. Granskningen
omfattar kontroll av att beslutad version av handlingen/handlingarna är diarieförd.

En genomgång av arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll från sammanträdena i januari,
februari och mars 2022 har genomförts. Sammanlagt handlade det om tre ärenden med beslut om
ändringar i beslutsunderlagen och det kontrollerades om beslutad version av
handlingen/handlingarna var diarieförd.
Resultatet visade att nämndens ändringar var diarieförda i samtliga ärenden.

Granskningen visade inte på några avvikelser men det framkom att underlagen rubricerats på

olika sätt i samband med diarieföringen. För att underlätta sökbarheten av handlingar kommer
handlingarna framöver att benämnas på ett enhetligt sätt där det tydligt framgår vilka handlingar
som har reviderats.

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.

Medarbetares utsatthet för otillåten påverkan i form av trakasserier, hot, våld och skadegörelse.

Syftet är att granska medarbetares utsatthet för otillåten påverkan samt undersöka
konsekvenserna och hanteringen av dessa situationer.

Granskningen är avgränsad till att omfatta enheter som arbetar med myndighetsutövning samt de
enheter som befinner sig över förvaltningens medelvärde när det gäller frågan om utsatthet för
hot och våld i Malmö stads medarbetarenkät 2021.

Resultatet kommer att samlas in via en digital enkätundersökning under mars 2022. Utifrån
resultatet kommer behov av förvaltningsspecifika frågor kring otillåten påverkan i 2022 års
medarbetarenkät att övervägas.

En digital enkät (bilaga 1) skickades till arbetsmarknads- och förvaltningens samtliga medarbetare
som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Sammanlagt handlade det om drygt
950 socialsekreterare och förste socialsekreterare inom avdelning ekonomiskt bistånd och boende och
individ och familj avdelning för utredning. Enkätundersökningen genomfördes under perioden 16-31
mars 2022 och 400 personer besvarade enkäten, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 42
procent. Cirka 85 procent av de svarande var kvinnor och 15 procent var män.
När granskningen planerades var avsikten att även skicka enkäten till medarbetare som arbetade
vid enheter med hög utsatthet för hot och våld utifrån resultatet av Malmö stads medarbetarenkät
2021. Under utformningen av enkäten beslutade arbetsgruppen att avgränsa undersökningen till
medarbetare som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänstområdet. Orsaken var främst
svårigheten att formulera frågor som fungerade för både arbete med myndighetsutövning och
med insatser. För att kunna genomföra en undersökning med en hanterbar mängd data, fanns

även ett behov av att begränsa antalet enheter.
Enkäten innehöll frågor om utsattheten för otillåten påverkan i form av hot, trakasserier, våld och
skadegörelse. Den innehöll även frågor om huruvida otillåten påverkan hade påverkat dem i deras
arbete, hur de hade hanterat situationer då de varit utsatta samt om de fått stöd. Frågorna hade
främst fasta svarsalternativ men det fanns en fråga med möjlighet till fritext för de som inte varit
nöjda med stödet.
Resultatet visade att 39 procent av de svarande medarbetarna hade varit utsatta för direkta eller
indirekta hot eller trakasserier på grund av sitt arbete under de senaste 12 månaderna. Andelen män
som hade varit utsatta var något högre än andelen kvinnor.
De vanligaste formerna av hot och trakasserier var:
1. Hotfullt telefonsamtal
2. Subtila anspelningar som gett en obehagskänsla, exempelvis flyttat fokus från
tjänsteperson till privatperson
3. Hotfullt brev/e-post/sms/mms
4. Hot om att skada sig själv eller anhörig
5. Hot om massmedia i syfte att påverka utredning eller beslut
6. Verbalt hot vid personlig kontakt
Mindre än en procent, totalt tre personer, hade varit utsatta för våld eller skadegörelse under de
senaste 12 månaderna.
Majoriteten (54 procent) av de som varit utsatta för hot, trakasserier, våld och/eller skadegörelse
hade varit utsatta vid två till fem tillfällen under det senaste året. 23 procent hade varit utsatta vid
ett tillfälle och 23 procent hade varit utsatta vid sex eller fler tillfällen.
Nästan 24 procent av de som varit utsatta för otillåten påverkan svarade att det hade påverkat hur
de utfört sitt arbete. Det vanligaste var att de:
1.
2.
3.
4.

Prioriterat vissa ärenden
Inte vågat ställa vissa frågor
Agerat passivt/medgörligt i handläggningen
Överlämnat ärende till en kollega

83 procent av de svarande upplevde att de hade kunskap om hur de skulle agera när de hade
blivit utsatta och 87 procent fick stöd i samband med händelsen. Det var främst chefen och
kollegorna (sammanlagt 82 procent) som gav stöd och majoriteten var nöjda med stödet
(medelvärdet var 4,01 på en femgradig skala där 1 var inte alls nöjd och 5 var mycket nöjd). Det fanns
även en fråga om nöjdheten avgränsat till stödet från arbetsgivaren och det medelvärdet var något
lägre (3,91).
Utifrån fritextfrågan till dem som inte var nöjda med stödet framkom upplevelsen av att otillåten
påverkan har blivit vanligare och upplevelsen av att de mer subtila hoten inte alltid tas på allvar.
En nolltolerans efterfrågas och att det även ska vara tydligt för de Malmöbor som utsätter
medarbetare för otillåten påverkan. Det framkom även några önskemål om en snabbare hantering

och/eller större lyhördhet och engagemang från arbetsgivarens sida när situationer med otillåten
påverkan uppstår. Det var totalt 26 personer som lämnade ett fritextsvar.

Förvaltningen kommer att fortsätta att analysera resultatet och undersöka eventuella skillnader
mellan könen och verksamheterna. Berörda enheter kommer få möjlighet att ta del av resultatet
samt lämna input till analysen. Utifrån resultatet kommer även behovet av förvaltningsspecifika
frågor kring otillåten påverkan i 2022 års medarbetarenkät att övervägas. Slutrapportering av
granskningen och genomförda åtgärder sker i samband med årsuppföljningen av
internkontrollplan 2022 som återrapporteras till nämnden i januari 2023.

Internkontrollarbetet leder vid konstaterade brister till förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna
identifieras efter en granskning som visat på avvikelse eller brist.
Förbättringsåtgärder som inte är slutförda i samband med uppföljningen av internkontrollplanen
för innevarande år, återrapporteras till nämnden tillsammans med uppföljningen för
nästkommande år. Undantag är de förbättringsåtgärder som blir en del av nästa års
internkontrollplan eller hanteras inom en annan styrprocess såsom budgeten eller det
systematiska kvalitetsarbetet.
Den 23 september 2021 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om rapporten Uppföljning
av internkontrollplan 2021 - tertial 2. Som en del av ärendet beslutade nämnden om en extra
återrapportering av förbättringsåtgärderna från två granskningar:
•
•

Kartlägga interna insatser riktat till föräldrar med familjehemsplacerade barn
Granskning av vårdnadsöverflyttningar

I denna rapport återrapporteras resultatet av förbättringsåtgärderna från granskningen av interna
insatser riktat till föräldrar med familjehemsplacerade barn. Återrapporteringen av arbetet med
vårdnadsöverflyttningarna ingår i den årliga rapporten om barn och unga i samhällsvård som
beslutas av nämnden i maj 2022.

Risk för att familjehemsplacerade barn inte har möjlighet att återförenas med sina 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.

Granskningen Kartlägga interna insatser riktat till föräldrar med familjehemsplacerade barn år 2021
resulterade i fyra förbättringsåtgärder:
•
•
•
•

Samordna stödet till föräldrar med placerade barn. Samma hjälp ska erbjudas oavsett var i
Malmö föräldrarna bor.
Säkerställ samverkan mellan familjehemsvården och avdelningen för insatser så att
befintliga resurser används på ett samordnat sätt utifrån uppdrag och behov.
Verka för att Umgåsens resurser utökas och att stödet kan erbjudas till alla föräldrar med
placerade barn.
Verka för att nätverksmöten fortsätter att användas inom familjehemsvården.

Samordna stödet till föräldrar med placerade barn. Samma hjälp ska erbjudas oavsett var i Malmö föräldrarna
bor.
Verksamhetsområde individ och familj arbetar aktivt med frågan men det finns fortfarande
skillnader mellan de tidigare geografiska socialtjänstområdena och arbetet kommer att fortsätta
under 2022. Det pågår bland annat en större kartläggning som omfattar alla utrednings- och
familjehemssektioner för att undersöka behov och utbud.
Säkerställ samverkan mellan familjehemsvården och avdelningen för insatser så att befintliga resurser används på
ett samordnat sätt utifrån uppdrag och behov.
Verksamheterna som arbetar med familjehemsvård och insatser har ökat sitt samarbete sedan
granskningen genomfördes. De planerar bland annat att genomföra en inventering av den externa
öppenvård som köps till familjehemsvården. Inventeringen förväntas ge en bättre bild av var det
saknas interna insatser för att matcha behoven samt inom vilka områden behoven är större än
resurserna.
Verka för att Umgåsens resurser utökas och att stödet kan erbjudas till alla föräldrar med placerade barn.
Det är fortfarande en stor efterfrågan på verksamheten Umgåsens insatser av umgängesstöd.
Antalet platser har utökats tillsammans med en utökning av andelen socialsekreterare som arbetar
med jour- och familjehemsplacerade barn och unga på Umgåsen. Utrednings- och
familjehemssektionerna och Umgåsen har även startat ett gemensamt arbete för att säkerställa
löpande information dem emellan i syfte att förbättra matchningen och öka effektiviteten.
Under våren 2021 startades projektet föräldrastöttan vars verksamhet riktar sig till föräldrar med
barn som är placerade utanför hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU). Insatsen är ett frivilligt vuxenstöd utan bistånd och erbjuder
föräldrar ett individuellt anpassat stöd. Målsättningen är bland annat ökad trygghet för barnen
och att förbättra förutsättningar för att fungera som förälder på avstånd. Verksamheten har gått
från projekt till ordinarie verksamhet under 2022 och har utökats med ytterligare en tjänst i
början av året.
Verka för att nätverksmöten fortsätter att användas inom familjehemsvården.
Användningen av nätverksmöten inför placering i jourhem är fortfarande låg. En kartläggning
som verksamheten genomfört under februari 2022 visar att tio procent av de pågående
jourhemsplaceringarna hade genomfört ett nätverksmöte inför placeringen.
Förvaltningen har påbörjat en satsning på utbildning och implementering av Signs of safety där
involvering av nätverk och att arbeta lösningsfokuserat tillsammans med nätverket i samband
med placering utanför hemmet ingår. Signs of safety är en modell för utredning och uppföljning i
socialt barnavårdsarbete med avsikt att säkerställa barns säkerhet och skydd.

Bilaga 1

16. Varför fick du inget stöd? *

Q

Jag informerade inte min chef om händelsen/händelserna

Q

Jag informerade min chef men blev inte erbjuden stöd

0

Jag vet inte
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