Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. Lite förenklat handlar intern kontroll om ordning och reda. Ett av kännetecken för god intern kontroll är att det finns ändamålsenliga och
väl dokumenterade system och rutiner att följa. En god intern kontroll fokuserar på att hantera de viktigaste riskerna, så att målen kan uppnås. Ett annat kännetecken på god intern kontroll är att det finns rättvisande redovisning, bra information om verksamheten samt skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. En god intern kontroll kännetecknas även av att åtgärder och kontroller införs för att
hantera identifierade risker.
Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en plan för den interna
kontrollen.
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. I en
offentlig organisation som Malmö stad skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengarna och en bra service till kommunmedlemmar och andra intressenter.
Intern kontroll är en process, där såväl den politiska ledningen som tjänstemannaledningen och övrig
personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
• att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
• att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
• att lagar, förordningar och styrdokument följs
Den interna kontrollen kompletterar det Systematiska kvalitetsarbetet som kontinuerligt pågår.
När det gäller förskolans nationella uppdrag återfinns målen för den kommunala förskoleverksamheten i
skollagen och i förskolans läroplan. Med detta följer ett lagstadgat krav på uppföljning och planering av
verksamheten inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som bygger på bedömningar av måluppfyllelse och risker i verksamheten i förhållande till skollagens och läroplanens mål. Detta är bedömningar
som måste ske dagligen i mötet mellan barn och förskolans personal.
Genom det systematiska kvalitetsarbetet finns etablerade strukturer och en ansvarsfördelning som ger
förskolenämnden nödvändig insikt i verksamhetens måluppfyllelse. På förskolenivå sker uppföljningen
genom förskolornas årliga kvalitetsrapporter och kvalitetsplaner. Rapportering till nämnden sker genom
förvaltningens årliga lägesbedömning som till väsentliga delar bygger på förskolornas bedömningar av
måluppfyllelse på lokalnivå.
Med hänvisning till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete föreslår inte förvaltningen några åtgärder
eller granskningar vad gäller förskolan nationella uppdrag inom denna intern kontrollplan.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 om att ett uppdaterat Reglemente för intern kontroll att gälla
från och med 2017-01-01. Syftet är att säkerställa att nämnden, som har det yttersta ansvaret för att det
finns en god intern kontroll, upprättar en organisation för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar antas för denna.
Enligt reglementet skall nämnden varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Internkontrollplanen ska innehålla åtgärder och granskningar.
Förskoledirektören och förvaltningsledningen ansvarar för att det finns rutiner och processer som tillgodoser kommunallagens krav på en god intern kontroll. Förskoledirektören fastställer förslag till intern
kontrollplan och ansvarar dels för återrapportering till nämnd och dels för att de brister som identifieras
rättas till i verksamheten. Intern kontroll ingår i verksamhets- och ledaransvaret.
Förvaltningschefen ska sedan rapportera till nämnden huruvida kontroll genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll samt redogöra för resultatet av genomförda kontroller. Resultaten rapporteras
löpande till nämnden (flera gånger under året). Förskolenämnden fattar beslut om rapport från föregående
års internkontroller samt beslutar om årets internkontrollplan senast i februari månad. Nämnden ska senast i samband med årsanalysens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
I februari 2017 antog förskolenämnden Riktlinjer för arbetet med intern kontroll, som beskriver hur förskoleförvaltningen arbetar med den interna kontrollen.

Riskanalyser inför kommande verksamhetsår genomförs under hösten. Genomförda riskanalyser sammanställs, diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp och godkänns av förskoledirektören. Därefter genomförs
en kompletterande riskanalys i nämndens arbetsutskott. Utifrån förvaltningens och arbetsutskottets riskanalyser beslutar nämnden om den interna kontrollplanen för innevarande år senast i februari.
Förvaltningen försöker att så långt som det är möjligt säkerställa att granskare har relevant kunskap inom
granskningsområdet och inte står i jävsförhållande till det som ska granskas. Efter genomförd granskning
leder eventuella konstaterade fel och brister till åtgärdsförslag från den som utfört granskningar.
Förvaltningen tillämpar en modell med "rullande" intern kontrollplan. Ett enskilt kontrollområde ingår i
planen så länge risken för avvikelser bedöms som väsentlig eller hög eller till dess den interna kontrollen
bedöms kunna tillgodoses på annat sätt.

Sedan 2016 hanteras processen för intern kontroll i det centrala IT-stödet Stratsys. I den nya utformningen finns en funktion för att dokumentera åtgärder som planeras och utförs direkt efter riskanalys, sk direktåtgärder. 2016 upptogs dessa ej i internkontrollplanen. 2017 fanns dessa åtgärder med i planen om
riskvärdet var 15 eller högre. Sedan 2018 finns alla direktåtgärder med i internkontrollplanen. Resultatet av
direktåtgärderna redovisas för nämnden i samband med årsuppföljningen i februari varje år.

Beskrivning av risk
Risk för förlust av egendom på grund av bristande rutiner för förvaring av stöldbegärligt gods; vilket kan
leda till kostnader samt försvårande av verksamheten.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Ekonomichef

Beskrivning av risk
Risk för att fakturor och underlag med sekretessuppgifter som borde ha sekretess missas. Detta på grund
av brist på efterlevnad av rutiner eller fel i IT-system vilket kan leda till att känsliga uppgifter kommer fel
personer tillhanda.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Ekonomichef

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

Beskrivning av risk
Risk för bristande kompetens och kvalitet i verksamheten på grund av brister i introduktionen vilket kan
leda till dålig arbetsmiljö och hälsa samt svårigheter att behålla och rekrytera medarbetare.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
HR-chef

Beskrivning av risk
Det finns en risk för bristande efterlevnad av arkivlagen och nämndens beslut om gallring till följd av låg
kännedom om styrdokumenten i organisationen. Detta kan i sin tur leda till felaktig eller bristfällig gallring,
att arkiv blir överfulla och handlingar svårsökta.

Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Kommunikationschef

Beskrivning av risk
Det finns risk för bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen. Anledningen är bl.a. att det saknas
kunskap och rutiner inom förvaltningen. Detta kan i sin tur leda till att t.ex. personuppgiftsincidenter inte
rapporteras eller att det inte finns personuppgiftsbiträdesavtal.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Kommunikationschef

Återrapporteringen av granskningar sker löpande under året och görs i samband med nämndssammaträden.

Beskrivning av risk
Risk för felhantering av inbrottslarm på förskolorna på grund av okunskap vilket kan leda till onödiga
kostnader och otrygghet.
Riskansvarig
Ekonomichef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Risk för att leverantörer inte får betalt enligt överenskommelse på grund av att fakturor av olika anledningar inte hanteras och beslutsattesteras i tid. Detta kan leda till kostnader som olika avgifter och
dröjsmålsräntor och dessutom risk för att ärendet hamnar hos Kronofogden med ytterligare kostnader
som följd. Därutöver dåligt renommé för Malmö stad och merarbete vid hantering av påminnelser mm.
Riskansvarig
Ekonomichef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Risk för att fakturor utan kompletta uppgifter till exempel utan korrekta kvitton eller deltagarförteckning,
går till betalning på grund kunskap om komplicerat regelverk. Vilket bland annat kan leda till att bokförings- och skatterättsliga regler inte följs.
Riskansvarig
Ekonomichef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Risk för att all planerad arbetstid inte schemaläggs på grund av brister i efterlevnad av lagar och avtal vilket
kan leda till att felaktig lön betalas ut och att bemanningen inte stämmer överens med verksamhetens behov.
Riskansvarig
HR-chef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Risk för att anställande chef inte kontrollerar medarbetarens belastningsregister vid anställning på grund
av bristande följsamhet av rutin vilket kan leda till felaktiga anställning.
Riskansvarig
HR-chef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Det finns en risk att frånvaro inte rapporteras och giltiga löneavdrag därmed inte görs på grund av bristande kännedom hos medarbetarna. Detta kan leda till felutbetalningar av lön.
Riskansvarig
HR-chef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Brist på efterlevnad av rutiner och kunskap innebär risk för att information publiceras på förskolornas
bloggar som strider mot PuL- och offentlighets- och sekretesslagstiftning.

Riskansvarig
Kommunikationschef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Det finns risk för att beslut om ”tilläggsbelopp” för barn med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet fattade enligt delegation 1.9 inte återrapporteras till nämnden på grund av bristande
kunskap. Detta kan leda till svårigheter för nämnden att få en fullgod ledning och styrning samt att överklagandetiden för besluten fortlöper.
Riskansvarig
Kommunikationschef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Risk för att förvaltningen direktupphandlar en vara eller tjänst och på grund av slarv eller okunskap överskrider gränsdragningsvärdet för direktupphandling vilket kan leda till ökade kostnader och merarbete.
Riskansvarig
Ekonomichef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
Risk för att direktupphandlingar inte dokumenteras och diarieförs vilket kan leda till skadeståndskrav
Riskansvarig
Ekonomichef
Enhet
Förskolenämnden

Under 2019 handlar en av tre gemensamma granskningarna om avtalshantering och rutiner för upphandlade avtal. Det är en upprepning av den gemensamma granskning som gjordes 2017. Eftersom förskolenämnden hade tillfredställande resultat på samtliga områden i den granskningen så behöver den ej göras
om 2019. Den finns därför inte med alls i internkontrollplanen.

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

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

