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Inledning
Nämnden ska varje år godkänna en plan för intern kontroll innehållande en åtgärdsdel och en
granskningsdel. Åtgärdsdelen handlar om att dokumentera och genomföra nödvändiga åtgärder,
direktåtgärder, som ska utföras under året. Andra risker kan behöva utredas mer genom granskningar.
Granskningarna ska vid konstaterade brister (avvikelser) leda till förslag på förbättringsåtgärder.
I augusti 2020 tog nämnden emot en delrapportering innehållande fyra direktåtgärder och utfallet av tre
granskningar tillhörande internkontrollplan 2020 samt en uppföljning av samtliga förbättringsåtgärder som
togs fram vid 2019 års granskningar.
I denna uppföljningsrapport redogörs samtliga direktåtgärder och granskningar tillhörande
internkontrollplan 2020 samt en uppföljning av samtliga förbättringsåtgärder som togs fram vid 2019 års
granskningar.
Varje år genomför nämnden en självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av
intern kontroll. Denna självskattning återfinns i slutet av rapporten.
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Ansvar
Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det yttersta ansvaret
för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och ska se till att det finns en
organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll.
Som nämns i inledningen ska nämnden varje år, enligt reglementet, godkänna en särskild plan för den
interna kontrollen och ansvarar för rapportering, uppföljning och utvärdering av denna.
Förvaltningsdirektören rapportera till nämnden om direktåtgärder och granskningar genomförts enligt
planen för intern kontroll samt redogör för resultatet av de genomförda granskningarna. Nämnden fattar
beslut om uppföljningsrapport för föregående års internkontrollarbete senast i februari månad.
Fritidsnämnden ska senast i samband med årsanalysens upprättande, rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
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Arbetsgång för direktåtgärd och granskningar inom internkontroll
Efter att internkontrollplanen är fastställd av nämnden utser fritidsdirektören vem som ska
genomföra/ansvara för de olika direktåtgärderna och granskningarna. Granskare som utses ska ha relevant
kunskap inom granskningsområdet men inte stå i jävsförhållande till det som ska granskas, för att
garantera en objektiv granskning. Granskningsuppdragets upplägg preciseras i samråd med förvaltningens
internkontrollsamordnare.
Granskning ska vid konstaterade brister (avvikelser) leda till förbättringsåtgärder. Förslag på dessa
förbättringsåtgärder tas fram av granskare i samarbete med verksamhetsansvarig. Förbättringsåtgärder kan
till exempel innebära upprättande eller revidering av rutiner, information, utbildningsinsats eller andra
åtgärder som bedöms lämpliga.
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Kommungemensamma granskningsområden
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-02 om tre gemensamma granskningsområden
för Malmö stads nämnder avseende 2020:




Otillåten påverkan
Förmån av kost
Röjande av sekretess

Dessa granskningar ingår obligatoriskt i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2020 och har
granskats på sätt som beskrivs i kommunstyrelsens ärende och enligt stadskontorets anvisningar.
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Direktåtgärder
Risk: Bristande följsamhet mot riktlinjer och anvisningar för
informationssäkerhet
Beskrivning av risk
Risk för att "riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad" inte följs på grund av
bristande kunskap, vilket kan leda till informationsförlust, förtroendeskada m.m.
Åtgärd: Systematisk genomgång av dokumentet "riktlinjer och anvisningar för
informationssäkerhet i Malmö stad"
Vad ska göras:
Aktualisera och kommunicera dokumentet "riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö
stad" till linjechefer och berörda stabsfunktioner.
Se över organisationen av arbetet med informationssäkerhet med syfte att få en tydligt definierad och
kommunicerad organisation och ansvarsfördelning av arbetet.
Genomförda åtgärder
Arbetet med att aktualisera dokumentet "Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad" har
genomförts med en genomgång av riktlinjerna med berörda stabsfunktioner i syfte att förtydliga
förvaltningens arbete med informationssäkerhet avseende organisation och ansvarsfördelning av arbetet.
Planerad dialog med alla chefer påbörjades men har inte fullföljts utan kvarstår att genomföras under
2021. Därutöver är ett möte med den central informationssäkerhetsfunktion vid stadskontoret planerat för
att få förtydligande kring vissa delar av riktlinjerna.

Risk: Bristande behörighetshantering i IT-system
Beskrivning av risk
Risk för att behörighetshantering i IT-system inte är tillfredsställande på grund av bristande följsamhet
mot rutin, vilket kan leda till att obehöriga har systemåtkomst och tillgång till otillåten information.
Åtgärd: Uppdatera befintlig rutin avseende behörighetshantering i IT-system
Vad ska göras:
Aktualisera och kommunicera befintlig rutin till alla chefer. Ta fram en rutin där IT-funktionen
tillsammans med HR-funktionen gör en kontroll att anställda, som har slutat under de senaste sex
månaderna, inte har kvar sin behörighet i något IT-system.
Genomförda åtgärder
Befintlig rutin är uppdaterad och numera även dokumenterad. Rutinen har fastställts av ledningsgruppen
och kommunicerats vidare i organisationen via avdelningscheferna.
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Risk: Bristande uppdatering av dokumenthanteringsplan och
arkiveringsredovisning
Beskrivning av risk
Risk för att dokumenthanteringsplan och arkivredovisning avseende organisation och hantering av
handlingar inte är uppdaterad eller aktuell på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till brister i
arkiveringen och gallringen av dokument.
Åtgärd: Översyn av dokumenthanteringsplan och arkivredovisning
Vad ska göras:
Förvaltningens omorganisationer efter halvårsskiftet 2018 är inte beaktade i befintlig
dokumenthanteringsplan och arkivredovisning, varför en uppdatering behöver göras. Förvaltningen har
inte längre egen kompetens att leda ett sådant uppdateringsarbete utan måste projektanställa en arkivarie.
Genomförda åtgärder
Malmö stads allmänna handlingar redovisas i arkivredovisningar. En arkivredovisning är ett dokument
som ersätter dokumenthanteringsplaner, samt ger en mer överskådlig bild av handlingarna. Inhyrd
arkivarie från kulturförvaltningen har genomfört en översyn och uppdaterat fritidsförvaltningens
arkivredovisning. Arkivredovisningen kommer distribueras inom förvaltningen och tillgängliggöras på
intranätet Komin.

Risk: Bristande tillgänglighetsanpassning
Beskrivning av risk
Risk för bristande tillgänglighetsanpassning på grund av bristande systematik, vilket kan leda till att
personer med funktionsvariation inte har möjlighet att ta del av nämndens fritidsutbud.
Åtgärd: Få till stånd ett systematiskt arbete med tillgänglighetsanpassning av
nämndens lokaler/anläggningar
Vad ska göras:
Med hjälp av extern kompetens ta fram mall för systematisk bedömning av tillgänglighetsanpassningen vid
nämndens lokaler och anläggningar.
Tillämpa mallen vid åtminstone fem lokaler/anläggningar. Därutöver behöver förvaltningen göra en
bedömning av hur många anläggningar som behöver tillgänglighetsanpassas.
Genomförda åtgärder
Fritidsförvaltningen har arbetat tillsammans med Parasportförbundet, Eskilstuna kommun och
Östersunds kommun i ett utvecklingsprojekt kring förutsättningarna för personer med
funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid. Projektet består av två delar:



Champa Arena som handlar om den fysiska tillgängligheten på anläggningar och
Champa Lots som är ett mentorskapsprogram för personer med funktionsnedsättning.

En bedömningsmall har tagits fram och den beskriver hur tillgänglig en anläggning är utifrån följande
områden:



Angöring och parkering
Entré
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Reception
Layout
Åskådarplatser och läktare
Omklädningsrum
Toaletter
Övrig verksamhet så som kiosk, café, restaurang och mötesrum
Information på hemsidan
Idrottsspecifika parametrar som är viktigt för att Paraidrotter ska kunna utföras på anläggningen.

En referensgrupp har bildats bestående av personer med olika bakgrunder; ålder, kön,
föreningstillhörighet, aktivitetsnivå och typer av funktionsnedsättningar såsom syn-, rörelse- och
intellektuella funktionsnedsättningar. Referensgruppen har inventerat 27 anläggningar utifrån framtagen
bedömningsmall. Två av de inventerade anläggningarna, Hylliebadet och FIFH-hallen, har filmats med
360 graders bilder (Accessibility-view). Filmningen hade särskilt fokus på tillgänglighet och kommer vara
en del i arbetet med att synliggöra tillgängligheten på anläggningarna för Malmöborna.
Genomförda inventeringar har skapat underlag till en prioritering av tillgänglighetsåtgärder inom budget
2021.
Projektarbetet kommer fortsätta under 2021 med bland annat:




Fortsatt inventering av anläggningar utifrån upprättad bedömningsmall
Synliggöra anläggningarnas tillgänglighet på Malmo.se och i det nya bidrag- och bokningssystemet
Utveckla ett nätverk för tillgänglighetsfrågor, liknande tidigare FRISKUS-gruppen.

Därutöver kommer förvaltningen fortsätta vara en pilotkommun för Parasportsförbundets 3-åriga (2019–
2021) projekt ParaMe, som är en tillgänglig webbplats som syftar till att informera personer med
funktionsnedsättning om möjligheterna till parasport i deras närområde.
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Granskningar
Nämndens granskningar
Risk: Bristande uppdatering och följsamhet av styrdokument och
kommunövergripande planer
Beskrivning av risk
Risk för bristande uppdatering av och följsamhet till styrdokument och kommunövergripande planer på
grund av bristande rutin för hantering av desamma, vilket kan leda till ineffektivitet, bristande
måluppfyllelse och/eller att demokratiska beslut som fattas på kommunövergripande nivå inte kommer
Malmöborna till del.
Granskning: Styrdokument och kommunövergripande planer
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Inventering av nämndens styrdokument och kommunövergripande planer
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att få fram underlag för att kunna bedöma förvaltningens följsamhet till
styrdokument och kommunövergripande planer.
Identifiera eventuella brister och ta fram förslag på förbättringsåtgärder.
Omfattning/avgränsning:
Nämndens styrdokument avgränsas till riktlinjer och policys.
Granskningsmetod:
Genomföra en inventering av styrdokument och kommunövergripande planer som berör nämndens
ansvarsområde. Göra en stickprovskontroll av hur kända styrdokumenten är hos berörda funktioner eller
befattningshavare samt hur riktlinjer eller policys är implementerade.
Resultat
Kommunövergripande styrdokument
Inventeringen genomfördes på intranätet Komin, där ett 80-tal styrdokument presenteras. Fritidsnämnden
berörs inte av samtliga styrdokument utan bedömningen är att fritidsnämnden berörs av 10 st. Fyra av
dessa valdes ut för en stickprovskontroll avseende hur kända styrdokumenten är och om de är
implementerade:





Policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler inom Malmö kommun
Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor
Strategier och mål för arrangemang i Malmö
Folkhälsopolicy för Malmö stad

Fritidsnämndens styrdokument
Inventeringen genomfördes dels på Komin samt i samtal med förvaltningens medarbetare. Totalt
identifierades 15 styrdokument varav följande tre valdes ut för stickprovskontroll:


Delegationsordning
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Riktlinjer för ekonomistyrning
Riktlinjer för direktupphandling

Kommunövergripande styrdokument
Av de fyra utvalda kommunövergripande styrdokumenten visar granskningen på en hög kännedom om
"Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor" samt "Strategier och mål för
arrangemang i Malmö". Samtliga tillfrågade, med undantag av en medarbetare, hade läst och kunde
beskriva dess innebörd. Styrdokumenten utgör ett stöd i berörda verksamheter.
För styrdokumenten "Policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler inom Malmö kommun" och
"Folkhälsopolicy för Malmö stad" visar granskningen på en låg kännedom om dess innebörd. Flertalet
medarbetare uttryckte att dokumenten hade lästs för länge sedan, men hade inte längre någon insikt om
styrdokumentens innehåll. En förklaring till utfallet kan vara att dokumenten är upprättade år 2000
respektive 2010 och därmed fallit i "glömska". Dessutom ger folkhälsopolicyn ringa vägledning för den
enskilde chefen eller medarbetaren i det löpande arbetet.
Fritidsnämndens styrdokument
Granskningen visar att det finns en hög kännedom om "Delegationsordning". Samtliga tillfrågade hade
läst dokumentet och kunde redogöra för dess innebörd. Delegationsordningen uppdateras årligen, vilket
kan tänkas ha bidragit till att dokumentet är känt.
För "Riktlinjer för ekonomistyrning" var det mindre än hälften av de tillfrågade medarbetarna som
hade läst och kunde beskriva dess innebörd. Att dokumentet uppdaterats under 2020 verkar inte ha haft
någon effekt. En förklaring kan vara att riktlinjerna är av övergripande karaktär och inte direkt vägledande
för enskild budgetansvarig.
En eventuell förklaring till att kännedomen om "Riktlinjer för direktupphandling" är måttlig kan vara
att den inte finns publicerad på intranätet Komin och är därmed mindre tillgänglig. Granskningen visar
dock att flertalet medarbetare har vetskap om hur de ska gå tillväga vid en direktupphandling samt att de
vid behov kan rådfråga ekonomi- och analysavdelningen. Det finns alltså en trygghet i hur
direktupphandlingar ska göras, vilket talar för att information om innehållet i riktlinjerna har nått berörda
medarbetare i förvaltningen.
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Slutsatser och förslag på förbättringsåtgärder
Låg kännedom om styrdokument behöver inte alltid innebära risk för bristande måluppfyllelse. En del av
styrdokumenten är övergripande karaktär och inte vägledande för genomförande av verksamheten i
vardagen. Generellt är dock kännedomen om styrdokument låg och behöver öka.
Förslag på förbättringsåtgärder:




Öka kännedomen om styrdokumenten genom att kommunicera dem på exempelvis chefsdagar,
vid introduktion av nyanställda samt vid ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar.
Se över gällande kriterier för urval av styrdokument som ska publiceras på Komin-sidan.
Tydliggöra vem som ansvarar för att Komin-förteckningen över förvaltningens styrdokument är
uppdaterad. Detta för att på så vis säkerställa att korrekt och uppdaterad information finns
tillgänglig.

Risk: Bristande hantering av anställningsformen timavlönad
Beskrivning av risk
Risk för felaktiga tillsättningar av personal på grund av bristande hantering vid tillsättning av timavlönade,
vilket kan leda till att personer som saknar rätt utbildning anställs eller att timanställning används istället
för att bereda möjligheten till en trygg tillsvidareanställning.
Granskning: Timanställningar
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen omfattar hur anställningsformen "timanställning" används i förhållande till målet att erbjuda
personalen en trygg anställningsform (helst tillsvidareanställning).
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är dels att få fram underlag som förklarar varför volymen timanställningar har
ökat relativt mycket de senaste tre åren och dels att få fram ett beslutsunderlag avseende vilka
verksamhets- och bemanningssituationer det kan anses vara berättigat med timanställning.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar alla avdelningar inom fritidsförvaltningen.
Granskningsmetod:
Framtagande av volymen timanställda timmar per månad och arbetsplats under åren 2017-2019 och analys
i förhållande påverkande faktorer såsom exempelvis sjukfrånvaro och kravet på öppethållande.
Intervjua verksamhetsansvariga kring frågeställningen när det kan anses vara berättigat med timanställning.
Resultat
Volymen timavlönade 2012-2019
Under början av den kartlagda perioden lyckades förvaltningen få ner volymen timanställda dels genom att
alla verksamheter fick ompröva sitt utnyttjande av anställningsformen timavlönade, dels genom att
arbetsschema sågs över. Volymen mer än halverades till år 2014 för att öka igen under 2015.
Huvudanledningen till ökningen under 2015 är att förvaltningens verksamhet utökades med Hylliebadet,
som öppnade efter sommaren 2015. Under 2015 uppgick Hylliebadets utnyttjande av timavlönade till
2 700 timmar, vilket utgör 88 % av ökningen mellan 2014 och 2015. Hylliebadets öppnande fick
helårseffekt på volymen timavlönade för år 2016.
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Mellan år 2016 och 2017 ökar volymen timavlönade med nästan 18 000 timmar. Det finns två stora
bidragande orsaker, dels utökades fritidsnämndens ansvarsområde med fritidsgårdsverksamhet (6 600
timmar) och dels började föreningsavdelningen engagera unga föreningsledare (som var timanställda) i
genomförandet av lovaktiviteter (12 000 timmar).

Minskningen med ca 5 000 timmar till år 2018 hänger samman med att föreningsavdelningen engagerade
färre unga föreningsledare under det året.
98 % av totala volymen timavlönade för år 2019 återfanns inom följande verksamheter:





badverksamheten
rekreationsverksamheten
fritidsgårdsverksamheten
föreningsavdelningens lovverksamhet

Gemensamt för de tre första verksamheterna är att de tar emot besökare under ett fastställt öppethållande,
vilket medför stort behov att täcka upp ordinarie personals frånvaro. Stor andel av korttidsfrånvaron täcks
genom att ta in timanställda. Någon arbetsplats tar in timanställda för att kunna ha en gemensam
arbetsplatsträff (APT) med all personal.
Föreningsavdelningen engagerar unga föreningsledare i genomförandet av lovaktiviteter och det är svårt
att förena med månadsanställning eftersom engagemanget sträcker sig under kortare perioder och inte
alltid hela dagar.
Enkätundersökning
En enkätundersökning omfattande samtliga timavlönade har genomförts i syfte att få en bild av i vilken
utsträckning de timavlönade medarbetarna skulle vilja få en tryggare anställningsform. Personerna som
besvarade enkäten förstärkte bemanningen inom följande befattningskategorier:





badvärd (40 %),
ekonomibiträde (22 %),
fritidsledare (31 %) och
annan (7 %)

På frågan "Skulle du i dagsläget vilja ha en annan anställningsform på fritidsförvaltningen om du erbjöds det?" svarade
56 % nej eller vet ej. Alltså var en majoritet nöjda med anställningsformen. Främsta anledningen till att de
hade valt att arbeta som timavlönad var att de studerade eller arbetade på en annan tjänst utanför Malmö
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stads organisation. Av de som var intresserade av en månadsavlönad anställning önskade merparten en
deltidsanställning på 25 %.
Analys och förbättringsåtgärder
Kartläggningen visar att mycket få timanställda förekommer i de verksamheter där ordinarie personals
frånvaro inte behöver ersättas vid kortare frånvaro/ledighet, d.v.s. vid driftavdelningen och de
administrativa funktionerna. Övriga verksamheter är beroende av att ersätta ordinarie personals frånvaro.
Granskningen har inte kunnat ge svar på om volymen timanställda ligger på en rimlig nivå i förhållande till
verksamhetens karaktär.
En del timanställda tas in för att klara säsongstoppar, extra aktiviteter eller uppnå en viss bemanningsnivå
under del av öppethållandet. Denna volym skulle kunna reduceras genom att förändra arbetsschemat för
ordinarie personal.
Flertalet av de timanställda är positiva till timanställningen. De som studerar till fritidsledare får möjlighet
till arbetslivserfarenhet och dessutom möjlighet att visa att de är potentiella medarbetare. Ett sätt att få
timanställda att trivas ännu bättre är att utveckla introduktionsprogrammet för timanställda.
Risk: Bristande handläggningsrutin avseende föreningsbidrag
Beskrivning av risk
Risk för felaktig hantering av bidragsansökningar på grund av bristande rutiner, bristande följsamhet av
rutiner samt bristande underlag från föreningar samt otillräckliga kontrollmoment, vilket kan leda till
felaktigt utbetalt föreningsbidrag, vilket i sin tur kan leda till förtroendeskada samt felaktigt nyttjande av
nämndens budgetmedel.
Granskning: Föreningsbidrag
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen omfattar bidragsbestämmelser, riktlinjer och rutiner som avser föreningsbidrag.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att dels få fram en helhetsbild över handläggningen av föreningsbidrag och
dels få en riskbedömning för de olika delarna i bidragshanteringen. För att sedan kunna avgöra behovet av
och möjligheterna till åtgärder som reducerar risken för felaktigt utbetalt bidrag.
Omfattning/avgränsning:
Samtliga typer av föreningsbidragsutbetalningar omfattas av granskningen.
Granskningsmetod:
Kartlägga och processbeskriva de olika bidragsformerna.
Riskbedöma de olika rutinerna med beaktande av befintliga kontrollmoment.
Identifiera möjliga förbättringsområden och ge uppdrag till externt revisionsföretag att genomföra
fördjupade granskningar med åtföljande förbättringsförslag.
Resultat
Under 2020 hade föreningar möjlighet att söka 12 olika bidragsformer hos fritidsförvaltningen. Dessa är
processbeskrivna, vilket gjordes i samband med upphandling av nytt boknings- och bidragssystem. Dessa
processbeskrivningar tillsammans med dokumenterade rutiner för granskning och kontroll har utgjort
underlag för en bedömning av risken för felaktigt utbetalt bidrag. Bedömningen har gjorts utifrån följande
analysmodell:
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Kontrollstruktur - Analysmodell

Före handläggningsprocessen
Skapa förutsättningar för
kontroll och att det ska
vara lätt att göra rätt
Exempel:
- Grundkontroll

Under handläggningsprocessen

Efterhandskontroller

Exempel:
- Inlagda kontrollmoment
av närvaroregistreringen i
systemet ApN

Exempel:
- Särskild granskning
- Fördjupad granskning

Analys, uppföljning och återföring
- Riskanalyser
- Resultat från kontroller och uppföljningar
- Åtgärder
Efterhandskontroller
Befintlig granskning och kontroll av föreningsbidrag har sin tyngdpunkt på efterhandskontroller. Varje år
väljs ett antal föreningar ut för en särskild granskning. Det är föreningar som har uppvisat stora
förändringar i antalet deltagartillfällen och/eller antalet medlemmar som kan få en ingående utredning
kring föreningens verksamhet och bidragsansökningar.
En fördjupad granskning kan också genomföras i de fall uppgifter har kommit fritidsförvaltningen till
handa som kan påverka en förenings registreringsnivå, beviljande av bidrag och/eller bokning av
kommunala idrottsanläggningar.
Den årliga grundkontrollen, som görs i samband med att registrerade föreningar skickar in obligatoriska
årshandlingar, kan också till stor del betraktas som efterkontroll av huruvida föreningen uppfyller
grundläggande krav för att vara bidragsberättigad.
Vid implementeringen av nytt boknings- och bidragssystem bör det eftersträvas att efterkontroller
automatiseras i hög utsträckning. Förhoppningsvis kan det leda till såväl bättre och effektivare
efterkontrollsrutiner som att administrationen reduceras.
Under handläggningsprocessen
Föreningarnas rapporterade deltagartillfällen utgör grund för beräkningen av aktivitetsbidrag och
grundbidrag. De kontrollmoment som är inlagda i närvarorapporteringssystemet ApN har bidragit till att
felaktiga närvarouppgifter från föreningarna har reducerats.
Handläggningsrutinen för exempelvis lovbidrag och bidrag för Drop-in är till stor del manuell och
handläggaren har relativt omfattande dialog med bidragssökande förening. I den dialogen undersöker
handläggaren eventuella tveksamheter med föreningens ansökan.
Under handläggningen finns det också risk för otillåten påverkan och interna oegentligheter. Innevarande
års internkontrollplan innehåller en granskning avseende otillåten påverkan. Den genomförda
granskningen visar att fritidsförvaltningen inte har arbetat strukturerat med att förebygga "otillåten
påverkan" utan mer varit inriktad på mutor och jäv.
En annan risk är att bidragsbeloppet utbetalas till fel mottagare. Rutinerna kring registreringen och
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kontrollen av föreningarnas bankgiro eller postgiro är avgörande för att förebygga denna risk. Själva
utbetalningen sker genom ekonomisystemet så filintegrationen mellan bidragssystem och ekonomisystem
är en känslig del i utbetalningsprocessen. Det är mycket sällan att det blir fel men det har förekommit att
bidrag har utbetalats till fel mottagare p.g.a. felaktigt bankgiro eller postgiro.
Före handläggningsprocessen
Granskningen visar att det inte finns något uttalat och systematiskt arbete med att skapa förutsättningar
för att det ska vara lätt att göra rätt.
Den årliga grundkontrollen av föreningarna utgör i viss utsträckning en förebyggande insats. Likaså sker
det en årlig genomgång av fritidsnämndens regelverk för föreningsstöd med bland annat syftet att
tydliggöra eventuella tveksamheter i regelverket.
De flesta föreningarna vill sannolikt följa de villkor som gäller och därmed göra "rätt för sig", men
gällande regelverk är omfattande och inte till alla delar lättförståeligt. Det finns också utrymme för olika
tolkningar.
Genom att bredda definitionen av kontroll till att även omfatta förebyggande åtgärder/insatser, i stället för
att bara avgränsa till att ”kontroll” är något som görs först efter att beslut tagits och pengar betalats ut,
ökar också förutsättningarna att arbeta preventivt i stället för reaktivt. Dessutom uppnås en helhetssyn på
verksamheten.
Olika typer av felaktigheter
För att få rätt utformning av kontrollstrukturen är det viktigt att utgå ifrån att det finns olika typer av
felaktigheter:




Oavsiktliga fel - fel orsakat av stress, missförstånd, okunskap, skrivfel, räknefel eller slarv som ger
felaktigt eller bristfälligt beslutsunderlag.
Systemproblem - problem som orsakas av regel- och stödsystemens utformning och som gör det
svårt att definiera om en utbetalning är riktig eller fel.
Avsiktligt fel - fel orsakat av medveten handling i avsikt att tillskansa sig obehörigt bidrag. Vissa
föreningar tänjer på regelverket som gäller, men det finns också risk för ett systematiskt
överutnyttjande av de olika bidragsformerna (Brott mot välfärd).

För att ha en effektiv kontrollstruktur behöver kontrollåtgärderna vara anpassade till vilken typ av
felaktighet åtgärden ska förebygga eller upptäcka.
Granskningen har inte kunnat identifiera några områden där det hade varit lämpligt med uppdrag till
externt revisionsföretag att genomföra fördjupade granskningar.
Förslag till förbättringsåtgärder:
1. Överväga att utveckla en mer sammanhållen kontrollstruktur utifrån ovanstående analysmodell
med en bredare men också tydligare definition av kontroll.
2. Granska och bedöma huruvida det är lätt för föreningar att göra rätt när det gäller
bidragsansökning och rapportering. Förslag till granskning i internkontrollplan 2021.
3. I samband med införandet av nytt bidragssystem se över möjligheten till automatiserade
kontrollmoment.
4. Se över urvalskriterierna för stickprovskontroller för att få så träffsäkra och effektiva kontroller
som möjligt.
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Risk: Bristande serviceskyldighet
Beskrivning av risk
Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen på grund av
felaktig hantering av synpunkter, klagomål, frågor och kommentarer som inkommer till nämnden, vilket
kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till.
Granskning: Granskning av efterlevnad av serviceskyldighet
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att ta reda på om fritidsförvaltningen hanterar allmänhetens frågor och
kommentarer i enlighet med Malmö stads riktlinjer.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen inriktar sig på kravet att inkomna frågor och kommentarer ska besvaras inom 24 timmar.
Granskningsmetod:
Stickprovskontroll av upprättade Instagram-konton. Kontrollera inkomna synpunkter och klagomål som
har registrerats i ärendehanteringssystemet Platina.
Resultat
Ärende i ärendehanteringssystemet Platina
Inkomna och registrerade ärenden avseende synpunkter och klagomål under perioden 2020-01-01 -- 202010-12 har granskats. Antalet ärenden uppgick till 93 st och alla är besvarade. 54 st (58 %) är besvarade
inom 24 timmar, vilket är en viss förbättring jämfört med tidigare uppföljning av svarstiden. Det var dock
25 ärenden (27%) som besvarades först efter 48 timmar.
Instagramkonton
Tio av förvaltningens upprättade instagramkonton granskades genom att en enkel fråga som rörde
verksamheten ställdes i de utvalda instagramkontona. För fyra konton erhölls svar inom 24 timmar, vilket
är en försämring jämfört med 2019 års uppföljning av svarstiden. Frågorna ställdes under en period när
verksamheten hade fått anpassas till rådande coronapandemi, men detta borde inte ha haft någon
påverkan på granskningsresultatet.
Det var endast två svar som var signerade med förnamn, vilket ska göras enligt Malmö stads riktlinjer för
sociala medier.
Förbättringsförslag



Tydliggöra för ansvariga om riktlinjerna för sociala medier och vikten av att inkomna frågor
besvaras inom 24 timmar.
Genomföra en årlig uppföljning, i form av stickprovskontroller, av förvaltningens följsamhet till
kravet att frågor ska besvaras inom 24 timmar.

Risk: Bristande hantering av betalkort för drivmedel
Beskrivning av risk
Risk för otillbörliga inköp med förvaltningens betalkort för drivmedel på grund av misskötsamhet och
dålig följsamhet mot rutiner eller brister i dessa, vilket kan leda till ekonomiska oegentligheter och
förtroendeskada.
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Granskning: Betalkort för drivmedel
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen omfattar hur betalkort för drivmedel används och kontrolleras för att minimera risken för
otillbörlig användning.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att ta reda på risken med nuvarande hantering och få en dokumenterad rutin
med inslag av kontrollmoment.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar driftavdelningens användning av betalkort för drivmedel.
Granskningsmetod:
Granskningen består dels av en inventering av drivmedelskort på driftavdelningen och dels av att
ansvariga chefer intervjuas kring korthanteringen och om det sker några kontroller.
Användningen av drivmedelskort kommer att granskas utifrån ett slumpmässigt urval av betalkort.
Resultat







En inventering av drivmedelkort inom driftavdelningen är genomförd. De drivmedelkort som
inte längre är i bruk har sagts upp.
Ansvariga chefer har intervjuats (mejlledes), dels för att ta reda på hur hanteringen av
drivmedelkort ser ut samt för att ta reda på om kontroller görs. Verksamheternas rutiner skiljer
sig åt på några punkter:
o de flesta medarbetare delar drivmedelkort med varandra, medan några få medarbetare har
ett eget drivmedelkort.
o cheferna försäkrar sig om korrekt användning av drivmedelkort vid beslutsattestering på
olika sätt. Skillnaden ligger i vilket underlag medarbetarna fyller i och som sedan chefen
använder vid fakturaavstämningen.
En verksamhet saknar rutin och endast en verksamhet har sin rutin dokumenterad. Verksamheter
med upprättad rutin (oavsett om den är dokumenterad eller inte) har förankrat denna hos
medarbetarna, alltså finns det god kännedom om befintliga rutiner.
Några verksamheter förvarar kort och kod på icke önskvärt sätt.
För att granska användningen av drivmedelkorten har kontroll av två (slumpmässigt utvalda)
fakturor per sektion genomförts genom att kontrollera vad som köpts in, vem som har attesterat
fakturan samt om rutin har följts. Användningen av drivmedelkort sker på ett tillfredsställande
sätt, inga felaktigheter har uppmärksammats.

Förbättringsförslag
En övergripande gemensam rutin tas fram (som ska dokumenteras), dels för att minimera risken med
olämplig förvaring av kort och kod samt för att minimera personberoendet (att chef ska beskriva rutin för
medarbetare).
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Kommungemensamma granskningar
Risk: Röjande av sekretess
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.
Granskning: Röjande av sekretess
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Det som ska granskas är verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning, rutiner och
lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att mäta organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen av
konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer.
Omfattning/avgränsning:
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.
Granskningsmetod:
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.
Resultat
Fritidsnämndens ansvarsområde med dess förvaltning är inte lagreglerad i lika stor utsträckning som andra
nämnder i Malmö stad, men hanterar mängder av olika slags information med olika behov av skydd.
Genomförd enkät besvarades av 8 chefer (67 %-ig svarsfrekvens) och intervjuer genomfördes med en
chef och tre medarbetare (som hanterar denna typ av information i någon bemärkelse).
De tillfrågade respondenterna (ett urval av chefer och medarbetare) hanterar information som kan vara av
känslig karaktär enligt dataskyddsförordningen (såsom exempelvis personnummer), men få är i kontakt
med sekretessbelagd information. De medarbetare som valts ut för intervju har i sin funktion och i sina
arbetsuppgifter att hanterar uppgifter som i någon utsträckning berör känslig information och/eller
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen i vardagen. Respondenternas svar utgår alltså inte enbart
från sekretessbelagd information.
Tolkningen av granskningsresultatet är att nämnden/förvaltningen är noggrann i sin hantering av
information, i synnerhet sekretessbelagd sådan.
I övrigt gjordes följande iakttagelser:
Skillnad mellan cheferna och medarbetarna


Medarbetarna känner sig något tryggare än cheferna i hanteringen av information av känslig
karaktär. Detta kan tänkas ha att göra med att medarbetarna har en större vana att hantera den i
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vardagen.
Cheferna anser att det finns en brist avseende information, utbildning och stöd, medan
medarbetarna känner sig trygga med att de vet var de kan få stöd.

Digitala miljön



Det är mycket sällan verksamheterna använder annan utrustning än den som Malmö stad
tillhandahåller.
Det finns en trygghet i hanteringen av information i Malmö stads digitala miljö med undantag för
hanteringen av lagringsytor på gemensam servermapp.

Organisering och rutiner





Granskningen visar på att det finns fungerande rutin för att göra den som, i sin yrkesroll, kommer
i kontakt med sekretessbelagd eller känslig information uppmärksam på vilka lagar, regler och
riktlinjer som gäller.
En majoritet av cheferna har för sin verksamhet identifierat vilka medarbetare som berörs
(hanterar eller kan komma att hantera) av sekretessbelagd eller känslig information.
Bristande kunskap om vilka dokument som enligt lag ska sparas och hur länge.
Medarbetarna har i låg grad uppmuntrats till att genomföra de utbildningar inom
informationshantering som erbjuds av Malmö stad.

Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?
Behovet att aktualisera "Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad" en gång om
året på en arbetsplatsträff (APT) kommer betonas för alla chefer.
Uppdaterad arkivredovisning kommer distribueras inom förvaltningen och tillgängliggöras på intranätet
Komin.
Då det finns frågetecken hur det förhåller sig med sekretess i vissa ärenden bör en inventering göras av
vilken typ av information/uppgifter som hanteras inom förvaltningen/nämnden. För att sedan klassificera
den enligt modell för bedömning av skydds- och kravnivå i Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i
Malmö stad.
Ett annat förbättringsförslag är att chefer rekommenderas genomföra Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps DISA-utbildning (datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare). Likaså bör
medarbetare uppmuntras till att genomföra de utbildningar inom informationshantering som erbjuds av
Malmö stad.
Risk: Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner
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.
Granskning: Kostförmåner
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen omfattar instruktioner/policyer och liknande samt rutiner som syftar till att säkerställa att
det blir rätt utifrån gällande regler på området kostförmåner.
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Syfte med granskningen:
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.
Omfattning/avgränsning:
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.
Granskningsmetod:
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.
Resultat
Vid granskningen (se bilaga 1) som omfattade 6 fakturor framkom följande:




en faktura behöver konteras om till extern representation
en faktura visar på bristande följsamhet till upprättad rutin för förmånsbeskattning
fyra av fakturorna avser intern representation där syfte och program visar på att de följer kriterier
för intern representation och behöver därför inte förmånsbeskattas

Varför blev det så?
Den ena fakturan som ska konteras om till extern representation avsåg en rekryteringsdag med externa
deltagare, därför räknas det som extern representation. Den andra fakturan avsåg ett möte på 1,5 timme
och enligt programmet har det diskuterats löpande arbetsuppgifter mellan två förvaltningar, därför ska
deltagarna förmånsbeskattas.
Alltså var det en faktura som visade brister i följsamheten för förmånsbeskattning. Detta kan med stor
sannolikhet bero på bristande kännedom om förmånsbeskattning.
Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?
Fritidsförvaltningen behöver arbeta med att medvetandegöra alla i förvaltningen vad som gäller vid inköp
av fika eller lunch för att bjuda anställda. Tydliggöra vilka kriterier som måste uppfyllas för att det inte ska
bli förmånsbeskattning. Om förmånsbeskattning ska göras måste chef eller medarbetare har kunskap om
hur detta görs och vilka konsekvenser det medför för den enskilde medarbetaren.
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Risk: Risk för otillåten påverkan
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.
Granskning: Otillåten påverkan
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen omfattar organisationens arbete för att upptäcka risker för och hantera fall av otillåten
påverkan.
Syfte med granskningen:
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.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen gäller nämnder och helägda bolag.
Granskningsmetod:
• 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.
Resultat
Definition
En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka
tjänsteutövningen. Det finns fem påverkansformer; trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption.
Självskattning
Fritidsförvaltningen använder inte paraplybegreppet "otillåten påverkan" utan i verksamhetsplaneringen
eller i arbetsmiljöarbetet används de enskilda delbegreppen hot, våld, trakasserier och korruption.
Förvaltningens uppfattning är också att risken för otillåten påverkan inom nämndens ansvarsområde är
begränsad med tanke på tjänsteutövningens karaktär. Dessa utgångspunkter har påverkat självskattning av
hur förvaltningen arbetar med otillåten påverkan.
Självskattningen (se bilaga 2) visar på att det finns ett stort antal förbättringsområden, samtidigt är det
viktigt att avväga resursinsatserna för att åstadkomma förbättring mot nyttan eftersom bedömningen är att
risken för otillåten påverkan inom nämndens ansvarsområde är begränsad. Förvaltningen avser börja med
att göra en systematisk undersökning av förekomsten av försök till otillåten påverkan för att identifiera
vilka verksamheter som är exponerade för risken. Därefter får en ny bedömning göras av vilka
förbättringsinsatser som behöver göras för att nämnden ska få ett fungerande arbete för att förebygga fall
av otillåten påverkan.
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Befintliga rutiner
Förvaltningen har framtagna rutiner avseende riskområdet korruption (mutor och jäv). Bl.a. ska alla
arbetsplatser en gång om året ha dialog kring risken, om hur korruptionssituationer kan förebyggas och
hanteras. Vid introduktion av nyanställda förs diskussion med utgångspunkt från dokumentet "Om mutor
och jäv - en vägledning för offentligt anställda". Det är främst evenemangsenheten och
föreningsavdelningen som är exponerad för riskområdet korruption.
I förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) ingår att regelbundet undersöka arbetsplatsen och
bedöma risker för bl.a. hot och våld. Detta arbete görs inte för att förebygga otillåten påverkan utan för att
uppnå en god arbetsmiljö.
Förslag på åtgärder






Förtydliga och beskriva begreppet "otillåten påverkan" utifrån nämndens ansvarsområde.
Kartlägga förekomsten av otillåten påverkan.
Inkludera arbetet mot otillåten påverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vidga dialogen på arbetsplatsträffar om korruption till att omfatta hela begreppet "otillåten
påverkan"
Undersöka möjligheten att i incidenthanteringssystemet Agera få tillagt en särskild
incidentkategori för otillåten påverkan. Detta skulle möjliggöra bättre uppföljningsunderlag och
även bidra till ett lärande som kan vara till nytta i det förebyggande arbetet.
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Uppföljning av granskningar 2019
Granskningar 2019
Under 2019 genomfördes åtta granskningar där granskningen av löneskulder inte föranledde några förslag till
förbättringsåtgärder och kräver därför inte någon uppföljning, resterande sju följs upp här nedan:
Granskning av förvaltningens entré- och kassasystem






Gemensam riskanalys är genomförd och den täcker alla verksamheter som använder systemet.
Förvaltarorganisation för systemet har etablerats. Kvarstår att finna former för superanvändarnas
samarbete.
Alla filintegrationslösningar när det gäller ekonomiadministrativa rutiner är driftsatta med
undantag för autogirorutinen.
Driftmiljön för Hylliebadets databas har setts över. Styrgruppen beslutade att prioritera byte av
hårdvaran och uppgradering av servern framför en övergång till virtuell serverlösning.
Särskild superanvändare när det gäller systemets webbiljettförsäljningsmodul är utsedd.

Genomgång av rutiner för hantering av synpunkter och klagomål
Det pilotprojekt som startades tillsammans med kontaktcenter kan konstatera att då ingen gemensam
överenskommelse, gällande ansvarsfördelning för ärenden, mellan förvaltningen och kontaktcenter
upprättats behöver en sådan tas fram, ett arbete som redan påbörjats.
Det är dock främst strukturen för förvaltningens interna arbete med synpunkter och klagomålshantering
som behöver förtydligas. Detta påvisar extra granskning av efterlevnad av serviceskyldighet (se granskning
för innevarande år) som påvisar fortsatta brister avseende svarstiden inom 24 timmar (46 % av ärenden
besvaras inte inom 24 timmar). På grund av detta samt att synpunkter och klagomål inkommer till
förvaltningen på många olika sätt kommer riktlinje inom området, med inspiration från
förskoleförvaltningens ritklinje och rutin för hantering av klagomål, att tas fram under första halvåret
2021. Riktlinjen kommer innehålla beskrivning av vad förvaltningen menar med synpunkter, beröm och
klagomål. Någon klassificering av synpunkter/klagomål i ärendesystemet Platina är i dagsläget inte möjligt
att åstadkomma, något som uppfattades möjligt när granskningen genomfördes.
Granskning av kassaredovisning
Rutin för hantering av kassaapparater och redovisning av kassaunderlag är framtagen och dokumenterad.
Berörda chefer och medarbetare är informerade om rutinen. Tidigare problematik kopplat till
kassadifferenser har i det största undanröjts genom utbildning. Extra kontroll av kassaredovisningarna för
sommarperioden visar dock fortsatt på mindre differenser. Berörda medarbetare har informerats om
differenserna och fått hjälp med att rätta till kassaredovisningarna. Det finns alltså ett behov av
fortlöpande utbildningsinsatser.
Rutin för avstämning av swish-inbetalningar har reviderats. Kontroll sker månadsvis, av hela belopp, på av
vad som kommit in på swish-appen respektive banken.
Granskning av förladdade kort
Förtydligande av anvisningar och rutin för förladdat kort har genomförts. Planerad aktivitet, att
redovisningsansvarig skulle medverka på berörda verksamheters arbetsplatsträffar för att informera om
hur förladdat kort ska användas samt hur inköpen ska redovisas, har inte kunnat genomföras på grund av
Corona-pandemin. Detta har istället skett på ledningsgruppsmöten, chefsfrukostar (digitalt), i samband
med att nya kort kvitteras ut samt genom riktade mejl till de som innehar förladdade kort.
Granskning av den digital arbetsmiljön
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Uppföljningen av den digitala arbetsmiljön har integrerats med befintliga fysiska skyddsronder
och utgör en del i medarbetarsamtalet.
Förvaltningens IT-funktion har till uppgift att genomföra en årlig avstämning av hur
förvaltarorganisationen för förvaltningens IT-stödsystemen fungerar.
Förvaltningens IT-funktion har också till uppgift att bevaka att det görs en riskanalys i samband
med att förvaltningen börjar använda ett nytt IT-system.

Användande av sociala medier
Information om riktlinjerna för sociala medier har genomförts. Genomgång av granskningsresultatet har
skett på chefsträff.
Den på Malmö stads hemsida publicerade förteckning över fritidsförvaltningens sociala medier har
uppdaterats. Förteckningen kommer stämmas av regelbundet.
Kontrollen att verksamheterna har rutin för hantering av sociala medier när ordinarie ansvarige är ledig
eller frånvarande är påbörjad men inte genomförd för samtliga verksamheter.
Avtalshantering
Flödesschema avseende avtalshantering är framtaget och har spridits till berörda funktioner. Arbetet med
att stämma av avtalsregistrets innehåll med respektive verksamhetsansvarig/avtalsansvarig är pågående.
Fullständig digitalisering av förvaltningens avtal förväntas vara klart under första halvåret 2021.
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Självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för
utvärdering av intern kontroll
Kommentarer till självskattning
Varje år genomför nämnden en självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av
intern kontroll. Generellt sett fungerar internkontrollarbetet tillfredsställande, men vid en jämförelse med
självskattningen av internkontrollarbetet 2019 så är bedömningen att arbetet med internkontroll har
fungerat något sämre inom vissa delar. Antalet förbättringsområde har utökats från 5 till 6 stycken.
Dessutom pekar utvärderingen på att delområdet "Effektiv arbetsstruktur för arbetet med intern kontroll"
behöver ses över omgående. Förvaltningen har inte klarat av att följa den tidplan som upprättades för
internkontrollarbetet 2020. Rapporteringen har blivit försenat och det har dragits ut på genomförandet av
en del framtagna förbättringsåtgärder. Ägandeskapet av risker behöver förtydligas. En viss bidragande
anledning till försämringen kan vara att internkontrollarbetet inte har kunnat prioriteras lika mycket p.g.a.
allt omställningsarbete som rådande coronapandemi har orsakat.
Ett annat förbättringsområde är kommunicering av internkontrollfrågor i linjeorganisationen, från
avdelningsnivå till medarbetarnivå. Likaså behöver kompetensen avseende granskningsmetodik utvecklas
ytterligare bland de som genomför granskningarna.

Kontrollmiljö
Kriterium

Bedömning

Ansvar och befogenheter tydliggjorda

Förbättringsområde

Anvisningar antagna för intern kontroll

Tillfredsställande

Effektiv arbetsstruktur för arbetet med intern kontroll
Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande
kontrollmiljö

Behöver ses över omgående
Förbättringsområde

Riskanalys
Kriterium

Bedömning

Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens
och dokumenteras

Tillfredsställande

Riskanalysen innehåller risker av varierande art

Tillfredsställande

Riskanalysen är underlag för åtgärder och
granskningar

Tillfredsställande

Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen

Tillfredsställande

Kontrollaktiviteter
Kriterium

Bedömning

Det finns en relevant och konsekvent genomförd
granskningsmetodik

Tillfredsställande

Granskningar är dokumenterade och kända

Tillfredsställande

Granskningar och åtgärder är anpassade och
utvärderade i förhållande till riskanalys

Förbättringsområde
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Kriterium

Bedömning

Oberoende i förhållande till processen som granskas

Tillfredsställande

Kommunikation/information
Kriterium
Ledningsgrupperna hanterar kontinuerligt intern
kontroll-frågor

Bedömning
Förbättringsområde

Informationstillgången är tillräcklig

Tillfredsställande

Nya chefer får introduktion om intern kontroll

Tillfredsställande

Uppföljning/utvärdering
Kriterium
Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser

Bedömning
Förbättringsområde

Återkoppling görs till förvaltnings-/bolagsledningen

Tillfredsställande

Återkoppling görs till nämnden/styrelsen

Tillfredsställande

Återkoppling till berörda medarbetare

Uppföljning av internkontrollplan 2020 och 2019, Fritidsnämnden

Förbättringsområde

28(28)

