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 insikt i verksamhetens måluppfyllelse. Rapportering till nämnden i egenskap av huvudman sker genom förvaltningens årliga lägesbedömning som till väsentliga delar bygger på förskolornas
bedömningar av måluppfyllelse på lokalnivå. På förskolenivå sker uppföljningen genom förskolornas årliga
kvalitetsrapporter och kvalitetsplaner.
Enligt skollagen ska varje huvudman från och med den 1 januari 2019 biträdas av en skolchef med uppdrag att se till att föreskrifter som gäller utbildningen följs. Förskolenämnden har utsett förskoledirektören
till skolchef för den kommunala förskoleverksamheten. Ett centralt uppdrag för skolchefen är att samordna det systematiska kvalitetsarbetet samt hantera brister som kan uppstå i förhållande till föreskrifterna.
Med hänvisning till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete föreslås inte några åtgärder eller granskningar vad gäller förskolan nationella uppdrag inom denna internkontrollplan.

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.
I riskanalysen föreslogs direktåtgärder på två risker (Sekretessuppgifter vid telefonsamtal och Svårigheter att navigera på nya intranätet Komin) som istället föreslås hanteras inom ordinarie arbete. Vid upprättandet av internkontrollplanen noterades att antalet direktåtgärder inom informationsområdet var något fler än övriga
områden. Efter en översyn identifierades att dessa två bättre kan omhändertas inom ramen för ordinarie
arbete och därför inte behöver redovisas inom intern kontroll.

Beskrivning av risk
Risk för att rutiner för allergi och överkänslighet saknas eller inte följs vilket kan leda till att barn kan lida
skada.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Ekonomichef/Utbildningschef

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

Beskrivning av risk
Risk för att centrala funktioner inte bemannas vid ordinarie personals frånvaro (tex vid sjukdom), dvs
redundans saknas. Detta kan leda till att viktiga funktioner inte kan upprätthållas över tid vilket kan innebära ineffektivitet och tidsspillan.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Kommunikationschef

Beskrivning av risk
Vårdnadshavare och föräldrar ska i enlighet med skollagen kunna lämna klagomål på förvaltningens verksamheter. Brister i förvaltningens klagomålshantering innebär en risk att klagomål inte registreras som
inkomna klagomål i enlighet med framtagen rutin. Detta kan leda till förtroendeskada, samt att värdefull
kunskap om verksamheten inte beaktas i det systematiska kvalitetsarbetet.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Kvalitet- och myndighetschef

Beskrivning av risk
Risk för korrupt beteende på grund av slarv och okunskap vilket kan leda till minskat förtroende för förvaltningen, samt kan innebära att förvaltningen begår lagbrott.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Ekonomichef

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

Beskrivning av risk
Det finns en risk att handlingar och personuppgifter som förskolenämnden är ansvariga för korrumperas
eller förstörs, samt en risk att vi förlorar rådigheten över nämnda uppgifter i samband med att avtal upphör. Detta innebär en risk för omfattande arbete gällande skademinimering. Riskerna kan direkt kopplas
till myndighetens skyldigheter att efterleva lagstiftning som arkivlagen, dataskyddsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. I dagsläget saknas adekvata rutiner för hur arkivbeståndet i system ska tas
tillvara och vem som ska ansvara för att initiera och plocka fram en plan för avvecklingen.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Kommunikationschef

Beskrivning av risk
Det finns en risk att förvaltningens säkerhetsfunktioner (informationssäkerhetssamordnare, dataskyddssamordnare) inte är med tillräckligt tidigt i arbetet. Det föreligger en risk att förvaltningen börjar hantera
handlingar och personuppgifter i system som saknar konsekvensanalyser som krävs enligt artikel 35 ff.
Dataskyddsförordningen. Det finns även en risk att system tas i bruk utan varken adekvat och förvaltningsnära organisation eller genomförd systemsäkerhetsprocess enligt kommungemensamma rutiner. Risk
för registrerades integritet äventyras samt ökade kostnader och vite vid tillsyn.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Kommunikationschef

Beskrivning av risk
Risk för avsaknad av rutiner eller begränsningar i förhållande till hur verksamheten ska anskaffa, använda
och avveckla appar och andra digitala läromedel. Risken är att undermåliga produkter finns i bruk vilket
kan åstadkomma en spridning av barns person- och sekretessuppgifter till obehöriga, i synnerhet, datainsamlande näringsidkare. I dagsläget saknas överblick över var personuppgifterna lagras, vem som hanterar
dem och med vilken nivå av säkerhet. Således även risk för intrång i barns integritet samt bristande lagefterlevnad.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Kommunikationschef

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

Beskrivning av risk
Risk för att direktupphandlingsgränser inte fångas upp då inköp sker på flera delar av förvaltningen och en
helhetsbild saknas. Detta kan innebära att förvaltningen bryter mot LOU och kan leda till skadestånd.
Enhet
Förskolenämnden
Riskansvarig
Ekonomichef

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

Beskrivning av risk
Risk för att uppföljningen efter incidenter inte resulterar i några förändringar i varken rutiner eller arbetssätt (eller någondera). Vilket kan leda till ej fungerande dito.
Riskansvarig
Kommunikationschef
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 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.
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
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 dataskydds- och offentlighets- och sekretesslagstiftning.
Riskansvarig
Kommunikationschef
Enhet
Förskolenämnden

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.
Riskansvarig
Kommunikationschef
Enhet
Förskolenämnden

Beskrivning av risk
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.

Riskansvarig
Kvalitet- och myndighetschef

Beskrivning av risk
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.
Riskansvarig
Ekonomichef

Beskrivning av risk
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.
Riskansvarig
Kommunikationschef

