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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, under året. Andra risker kan behöva utredas mer genom granskningar. Granskningarna ska vid
konstaterade brister (avvikelser) leda till förslag på förbättringsåtgärder.
I september 2021 tog nämnden emot en delrapportering innehållande sex direktåtgärder och utfallet av tre
granskningar tillhörande internkontrollplan 2021 samt en uppföljning av samtliga förbättringsåtgärder som
togs fram vid 2020 års granskningar.
I denna uppföljningsrapport redogörs samtliga direktåtgärder och granskningar tillhörande
internkontrollplan 2021 samt uppdatering av återstående förbättringsåtgärder framtagna vid 2020 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 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 vid internkontrollgranskning
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 2020-10-14 om tre gemensamma granskningsområden
för Malmö stads nämnder avseende 2021:




Bisysslor
Ramavtalstrohet
Felaktig tillgång till information och lokaler

Dessa granskningar ingår obligatoriskt i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2021 och har
granskats på sätt som beskrivs i kommunstyrelsens ärende och enligt stadskontorets anvisningar.
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Direktåtgärder
Som nämns i inledningen handlar direktåtgärder om att dokumentera och genomföra nödvändiga åtgärder
under året. Internkontrollplan 2021 innehåller tio direktåtgärder som avser åtta risker.

Risk: Bristande följsamhet till rutiner inom social och organisatorisk arbetsmiljö
Beskrivning av risk
Risk för att lagar och rutiner inom arbetsmiljöområdet inte följs på grund av bristande kunskap, tidsbrist
m.m., vilket kan leda till att problem i den sociala och/eller organisatoriska arbetsmiljön inte åtgärdas.
Åtgärd: Kunskapshöjande insatser
Vad ska göras:
HR-funktionen genomför en kunskapshöjande insats kring Arbetsmiljöverkets regelverk. Riktar sig
gentemot alla arbetsplatser och genomförs bl.a. i samband med någon arbetsplatsträff.
Genomförda åtgärder
HR-funktion har genomfört utbildning i samband med arbetsplatsträffar avseende arbetsmiljö och samverkan,
grunderna i anställningen och kränkande särbehandling.
Utbildningarnas innehåll var:







vilken roll arbetsgivaren och medarbetaren har i samverkansavtalet
vilken roll arbetsgivaren och medarbetaren har gällande arbetsmiljöarbetet
hur ohälsa och olycksfall förebyggs
vilka rättigheter respektive skyldigheter som arbetsgivaren och medarbetaren har gällande
anställningen
kränkande särbehandling & trakasserier
otillåten påverkan

Utbildningsinsatser har genomförts i sin helhet. Vid utbildningsinsatserna framgick det att medarbetarna
främst intresserat sig för och fört dialog kring lönebildning, arbetsplatsträffar, kränkande särbehandling samt
arbetsskador och tillbud.
Medarbetarna har via utbildningarna fått större inblick i det systematiska arbetsmiljöarbetet och sin egen
roll i arbetsmiljön. Medarbetare gavs även en grundlig genomgång av vad som förväntas av dem som
medarbetare, vilka rättigheter och skyldigheter de har som medarbetare. I utbildningen avseende
kränkande särbehandling har medarbetare fått en genomgång av lagstiftning och värdegrund samt dialog
om vad kränkning är och hur medarbetarna kan agera för att förhindra kränkningar.
I uppföljningar som har gjorts efter genomförd utbildning har det framkommit positiva reaktioner samt
att utbildningarna bidragit till förvaltningens resultat i medarbetarenkäten.
Förvaltningens HME förändrades från 74 år 2020 till 79 år 2021. Vad gäller andelen medarbetare som
upplevt mobbning eller kränkande särbehandling förändrades detta från 16% under 2020 till 10% under
2021. Andelen medarbetare som upplevt trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna minskade från 10%
till 6%.
Samtal med chefer i syfte att tillsammans med resultatet från medarbetarenkäten se om förflyttning från
tidigare år har gjorts och göra en handlingsplan med eventuella åtgärder har påbörjats. Arbetet förväntas
vara genomfört i sin helhet i början av 2022.
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Risk: Bristande introduktion av nyanställda
Beskrivning av risk
Risk för bristfällig och/eller avsaknad av introduktion av nyanställda på grund av hög arbetsbelastning,
otydlig roll- och ansvarsfördelning, bristande följsamhet mot rutin eller okunskap, vilket kan leda till sämre
förutsättningar för den enskilda medarbetaren att hantera sitt uppdrag samt svårigheter för förvaltningen
att behålla medarbetare och bevara kompetensen i verksamheten, vilket i sin tur kan leda till bristande
måluppfyllelse och ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.
Åtgärd: Översyn av rutiner och checklistor för introduktion av nyanställda
Vad ska göras:
Befintlig rutiner och checklistor ses över. Särskilt fokus på introduktionen för nyanställda chefer.
Genomförda åtgärder
En god introduktion av medarbetare skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet att komma in i
såväl arbetsuppgifter, arbetsgrupp samt rutiner och säkerhetsregler på arbetsplatsen. Förvaltningen arbetar
dels med en individuell introduktion som görs på respektive arbetsplats enligt fastställd checklista, dels
med en förvaltningsövergripande välkomstdag som samordnas av HR-funktionen.
Förvaltningen har under 2021 genomfört en översyn av befintliga rutiner och checklistor för introduktion
av medarbetare och uppdaterade rutiner och checklistor kommer att implementeras i verksamheterna
under 2022.
Förvaltningen har under 2021 haft ett särskild fokus på att säkerställa introduktionen för nyanställda
chefer. Under chefens första tre månader bjuds denne in till sex separata utbildningstillfällen med HRfunktionen som bygger på delar av Malmö stads politiskt beslutade processer som styr hur Malmö stad
arbetar med personalfrågor. Träffarna är uppdelade enligt följande:







arbetsgivarrollen
arbetsmiljö och samverkan
arbetsrätt och/eller rehabilitering
anställning och rekrytering
arbetstid/schema/HRutan samt
lön och lönesättning

Utöver detta erbjuds nyanställda chefen och chefens chef att gå utbildning i arbetsmiljö och hälsa som är
en stadsövergripande utbildning.
Förslag till vidare arbete är att stödfunktionerna ges i uppdrag att tillsammans se över en introduktion för
nya chefer då det kan finnas områden inom målstyrning, ekonomi, kommunikation och IT som kan
behöva ingå i en introduktion.
Under 2021 har förvaltningen inte kunnat arbeta i lika stor utsträckning som tidigare med den
förvaltningsövergripande introduktionen, detta med anledning av Folkhälsomyndighetens nationella
allmänna råd om begränsningar vid olika arrangemang eller i olika lokaler för att minska spridningen av
coronaviruspandamin. Förvaltningens ambition är att att återuppta arbetet med denna så snart situationen
tillåter.
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Risk: Bristande hantering av anställningsformen timavlönad
Beskrivning av risk
Risk för att timavlönade upplever bristande tillhörighet till arbetsplatsen på grund av den tillfällig och
otrygga anställningsformen samt upplevelsen av ett utanförskap, vilket kan leda till att timavlönade inte vill
ha fortsatt timanställning och/eller att de förmedlar en mindre positiv bild av fritidsförvaltningen som
arbetsgivare.
Åtgärd: Ha ett anpassat introduktionsprogram för timavlönade och vidta andra
inkluderande åtgärder för timavlönade
Vad ska göras:
Ta fram och använda ett anpassat introduktionsprogram för timavlönade. Ha dialog med timavlönade
kring vad som är viktigt för dem för att känna en tillhörighet till arbetsplatsen och därigenom identifiera
andra lämpliga åtgärder.
Genomförda åtgärder
Förvaltningen arbetar för att de timavlönade visstidsanställda ska känna ett sammanhang och en
samhörighet med sin verksamhet och förvaltningen i stort. Bland annat har förvaltningen infört
obligatoriska utvecklingssamtal som ska genomföras efter 200 dagars anställning. Framtagandet av ett
introduktionsprogram för timavlönade har påbörjats men inte fullföljts. Direktåtgärden rapporteras i sin
helhet vid delrapporteringen till nämnden under 2022.

Risk: Bristande rutin för hantering av bluffakturor
Beskrivning av risk
Risk för att bluffakturor betalas på grund av bristande rutin, vilket kan leda till ekonomiska förluster.
Åtgärd: Ta fram skriftlig information till samtliga gransknings- och beslutsattestanter
Vad ska göras:
Särskilt under semesterperioden utsätts förvaltningen för en mängd bluffakturor. Tyvärr upptäcks inte alla
utan vissa går igenom granskningsförfarandet för utbetalning.
Sammanställa metoderna som används för att få bluffakturor betalda, vad som är viktigt att vara
uppmärksam på och vilka åtgärder som måste vidtas vid upptäckt av en bluffaktura. Denna information
ska delges alla gransknings- och beslutsattestanter inför 2021 års semesterperiod. Även vara tydlig med
vem som kan kontaktas på ekonomifunktionen vid eventuell osäkerhet kring en fakturas korrekthet.
Genomförda åtgärder
Skriftlig rutin ”Direktåtgärder för att undvika att bluffakturor betalas” har tagits fram och skickats till berörda. I
rutinen framgår vad gransknings- och beslutsattestant ska vara uppmärksam på gällande eventuella
bluffakturor i förebyggande syfte.

Risk: Bristande rutiner avseende föreningsbidrag
Beskrivning av risk
Risk för felaktig föreningsbidragsutbetalning på grund av bristande rutiner, bristande följsamhet av rutiner,
bristande information kring bidragsbestämmelser, bristande och felaktigt underlag från föreningar samt
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otillräckliga kontrollmoment, vilket kan leda till förtroendeskada samt felaktigt nyttjande av nämndens
budgetmedel.
Åtgärd: Översyn av rutinen för bedömning om bidragsmottagare är i
överensstämmelse med de demokratiska värderingar som Malmö stad står för
Vad ska göras:
Upprätta en checklista med granskningspunkter för handläggare som ska göra bedömningen.
Genomförda åtgärder
Metod för att ta ställning till om stödmottagare och verksamhet är demokratiskt uppbyggd är en
dokumenterad rutinbeskrivning (se Slutrapport - Granskning av stöd till idéburen sektor; FRI-2021-2625).
Rutinen innehåller kontroller samt beskrivning av eventuella åtgärder.
Årliga kontroller
I samband med årlig grundkontroll, då registrerade och bidragsberättigade föreningar samt organisationer
skickar in de obligatoriska årshandlingarna, tar fritidsförvaltningen samtidigt ställning till om
stödmottagare och verksamhet är demokratiskt uppbyggda med stöd av grundläggande krav genom att
kontrollera:



justerat årsmötesprotokoll
stadgar (vid ansökan om registreringskategori eller vid revidering av stadgar).

Utöver denna grundkontroll genomförs, årligen, bedömning om demokratisk uppbyggnad vid särskild
eller fördjupad granskning på ett antal bidragsberättigade föreningar och organisationer. Checklista för
kontroll av stadgar används som stöd vid bedömningen.
Kontroll vid inkommen information eller vid avvikelser i samband med grundläggande kontroll
Kontroll sker då förvaltningen får information (via nyhetsrapportering, tips från allmänheten eller andra
förvaltningar/myndigheter) som ifrågasätter stödmottagares uppfyllnad av demokrativillkoret. Detta kan
ske under handläggning eller efter att beslut om bidrag fattats. Det kan också ske då anmärkning i
samband med grundläggande kontroll upptäcks. En bedömning av hanteringsförfarandet görs för varje
enskilt fall. Det kan bli fråga om kontroll av stödmottagares administrativa dokument, webbsida, öppen
social media och/eller nyhetsrapportering. Vid kontroll skall det inte förekomma skrivningar eller på annat
sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering. Förvaltningen inleder skriftlig kontakt med berörda för möjlighet att bemöta uppgifterna.
Vidare dialog kan resultera i olika åtgärder som exemplifieras i rutin.
Fortsatt arbete
Förvaltningen ser svårigheter med att göra bedömning utifrån stödmottagares styrdokument och att dessa
sällan påvisar avvikelser avseende demokrativillkoret. Vid behov hämtas stöd i "Demokrativillkor för bidrag
till civilsamhället” och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).
Tillämpningen av demokrativillkoret är en komplex fråga och framtagandet av den checklista som
direktåtgärden refererar till har utmynnat i en rutinbeskrivning. Rutinen behöver bearbetas ytterligare för
att skapa en större trygghet vid bedömning, såsom exempel på uppvisade brister som ger stöd för beslut i
frågan om uppfyllandet av demokrativillkoret. Förvaltningen bevakar regeringens arbete med att ta fram
ett förtydligat demokrativillkor för statliga bidrag till civilsamhället under 2022. Förvaltningens avsikt är att
applicera beslutade förslag med eventuella anpassningar till redan framtagen arbetsstruktur.
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Åtgärd: Förtydligande av delegations- och arbetsordning avseende
föreningsbidragsutbetalningar
Vad ska göras:
Delegations- och arbetsordning behöver kompletteras med förtydligande kring beslutshanteringen av
föreningsbidragsutbetalningar som avser icke budgeterad projektverksamhet finansierad av exempelvis
statsbidrag.
Genomförda åtgärder
En reviderad delegationsordning beslutades i nämnden i september 2021. I samband med revideringen har
förtydligande kring beslutshanteringen av bidragsutbetalningar beaktats.

Risk: Bristande följsamhet mot utflyktsrutin
Beskrivning av risk
Risk för att riskbedömning och handlingsplan inför utflykter inte upprättas på grund av bristande
följsamhet mot utflyktsrutin, vilket kan leda till att risker inte förebyggs, ökad risk för att personskada
uppstår samt förtroendeskada för nämnden.
Åtgärd: Informations- och utbildningsinsatser kring upprättad utflyktsrutin
Vad ska göras:
För att främja följsamheten till upprättad rutin för utflykter ska informations- och utbildningsinsatser
göras för personalen vid fritidsgårdsavdelningen. Fokus på riskbedömning och upprättande av
handlingsplan.
Genomförda åtgärder
Utflyktsrutinen med planering av utflykt och riskbedömningar samt handlingsplaner har byggts in i
loggboken; ett system för dokumentation av verksamhet. Vidare har informationsinsatser i form av
genomgång av ovan nämnda delar genomförts för fritidsgårdsenhetens sektionschefer och fritidsledare.
Under hösten 2021 har sektionschefer följt upp implementeringen.
Med inspiration från fritidsgårdsenhetens framtagna utflyktsrutin har föreningsavdelningen tagit fram en
utflyktsrutin anpassad till Unga ledares utflyktsverksamhet.

Risk: Bristande serviceskyldighet
Beskrivning av risk
Risk för att förvaltningen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen på grund av
felaktig hantering av synpunkter, klagomål, frågor och kommentarer som inkommer till förvaltningen,
vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till.
Åtgärd: Införa en uppföljningsrutin avseende kravet att inkomna frågor och
kommentarer ska besvaras inom 24 timmar
Vad ska göras:
Kontroll ska göras huruvida frågor och kommentarer besvaras inom 24 timmar. Kontrollen omfattar såväl
konton i sociala medier som inkomna synpunkter och klagomål som har registrerats i ärendehanteringssystemet Platina. För att kontrollera sociala medier väljer granskaren ut enkla frågor som rör verksamheten
och ställer dessa i förvaltningens konton i sociala medier.
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Genomförda åtgärder
Kontrollen av servicenivån för sociala medier bestod av elva konton och åtta av dessa besvarades inom 24
timmar och ett inom 25 timmar; motsvarande 73 %. Det är en förbättring med 29 % jämfört med kontroll
i februari månad. En av reglerna för hur frågor i sociala medier ska besvaras handlar om att den som
besvarar ska skriva under svaret med sitt förnamn. Kontrollen av detta visade på en stor förbättring då
73 % angav sitt förnamn vid senast genomförda kontrollen (juni) jämfört med 22 % vid kontrollen i
februari i år. Anledning till det förbättrade resultatet avseende hanteringen av konton i sociala medier
hänger samman med de kommunikationsinsatser som kommunikationsenheten genomfört tillsammans
med de ansvariga för förvaltningens konton i sociala medier.
Under perioden januari – maj 2021 har kontroll genomförts på 40 ärenden (registrerade i Platina) avseende
om synpunkter och klagomål besvarats inom 24 timmar. Av dessa besvarades 23 inom 24 timmar, vilket
motsvarar 58 %. Det är samma resultat jämfört med föregående år då kontrollen omfattade helår och
totalt 93 ärenden. Vidare påvisade kontrollen att 73 % (29 av 40 ärenden) besvarades inom 48 timmar.
Utfallet visar på fortsatta svårigheter avseende serviceskyldigheten att besvara inom 24 timmar. Att
ärenden ska hanteras skyndsamt bedöms vara känt bland förvaltningens handläggare. För att få förklaring
till utfallet har samtal förts med kanslifunktion och en del av förvaltningens avdelningschefer. Den främsta
förklaringen till utfallet handlar om komplexiteten i vissa ärenden - svar på vissa ärenden dröjer beroende
på att det krävs samordning i form av informationsinhämtning från fler parter innan ärendet kan besvaras.
Synpunkter kring coronaviruspandemin (som utgjorde 38 % av samtliga ärenden) fanns det svårigheter att
besvara i tid på grund av att det funnits många olika informationskällor och olika regler (lokalt, regionalt,
nationellt) att förhålla sig till, vilket skapat osäkerhet i att ge svar på bland annat detaljfrågor.
En annan problematik handlar om gränsdragning; att synpunkter skickas till förvaltningen via
kontaktcenter där ansvaret ligger hos en annan förvaltning, något som försenar svar till allmänheten.
Åtgärder som vidtas regelmässigt av nämnd- och kanslifunktion avser information om ärenderegistrering,
där påminnelse om att besvara inom 24 timmar omnämns. Vid behov tillhandahåller kanslifunktion
förvaltningens medarbetare med informationsinsatser avseende hantering av ärenden.
Förvaltningen kommer att se över möjligheten att ta fram gränsdragningsinformation för att minimera
problematiken kopplat till det.
Vidare kommer förvaltningen ha en fortsatta dialog kring synpunktshanteringen. Det har tagits fram
riktlinje och rutin för synpunktshantering som under 2022 kommer att finnas med i förvaltningens interna
årshjul för arbetsplatsträffar. Ett arbetsmaterial bearbetas fram i samverkan med kommunikationsenheten
för att stimulera dialog kring serviceskyldigheten och 24-timmarsregeln. Med utgångspunkt från det
insamlade materialet vidtas lämpliga åtgärder.
Del av direktåtgärden handlade om att ta fram uppföljningsrutin avseende serviceskyldigheten, vilket finns
beskriven i ovannämnd riktlinje och rutin.
Åtgärd: Konkretisera Malmö stads riktlinjerna för sociala medier och genomföra
informationsinsatser kring riktlinjerna
Vad ska göras:
Genomföra workshop kring hur förvaltningen ska arbeta i sociala medier. Informera om riktlinjerna på
chefsdagar.
Genomförda åtgärder
De kommunövergripande riktlinjerna för sociala medier har konkretiserats till förvaltningens regler och
riktlinjer för hantering av sociala medier. Riktlinjerna har förankrats på gemensamt chefsmöte och
workshops har genomförts med berörda medarbetare som är ansvariga för konton i sociala medier. I
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riktlinjerna framgår det att kommentarer och frågor ska bemötas/besvaras inom 24 timmar (helgfria
vardagar). Vidare beskriver riktlinjer att det ska finnas en strategi för förvaltningens alla sociala medierkonton som förklara mål, syfte, innehåll, placering, genomförande och uppföljning av dem.

Risk: Bristande uppdatering av arbetsordningen
Beskrivning av risk
Risk för bristande uppdatering av arbetsordningen, på grund av otydliga rutiner, vilket kan leda till att
arbetsuppgifter utförs enligt ofullständig arbetsordning, att det är otydlig vem som har behörighet att fatta
beslut i olika frågor.
Åtgärd: Uppdatering av arbetsordning
Vad ska göras:
Delegationsordningen ses över årligen. Däremot har arbetsordningen (vem som har behörighet att fatta
verkställighetsbeslut i olika frågor) inte setts över, förutom inom HR-området, sedan 2015.
Verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar som har skett sedan dess måste beaktas i en
uppdaterad arbetsordning. HR-området arbetas in i uppdaterad upplaga av arbetsordning.
Genomförda åtgärder
I samband med att delegationsordningen reviderades och togs för beslut i nämnden i september 2021 har
arbetsordningen setts över och uppdaterats.
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Granskningar
Som nämns i inledningen kan vissa risker behöva utredas genom granskningar, som vid konstaterade brister
(avvikelser) ska leda till förslag på förbättringsåtgärder. Internkontrollplan 2021 innehåller sju granskningar
varav tre är kommungemensamma.

Nämndens granskningar
Risk: Bristande drift och skötsel av fritidsanläggningar
Beskrivning av risk
Risk för att aktivitetsytor inte är tillgängliga på grund av driftstörningar vid nämndens anläggningar, vilket
kan leda till inställda aktivitetstillfällen för föreningar och föreningsmedlemmar. Detta i sin tur leder till
bristande måluppfyllelse.
Granskning: Granskning av drift och skötsel av fritidsanläggningar
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att synliggöra eventuella brister och få underlag för åtgärder som reducerar
risken för driftstörningar och minimerar konsekvenserna vid olika typer av driftstörning.
Omfattning/avgränsning:
Anläggningar som driftas i egen regi och förvaltas av servicenämnden
Granskningsmetod:
Genomgång av rutiner och dokumentation, intervjuer samt analys av några faktiska driftstörningar utifrån
hur de hade kunnat förebyggas eller hanteras på annat sätt för att minimerat verksamhetsmässiga
konsekvenser.
Resultat
Granskningsresultatet i sin helhet återfinns i bilaga 2 Granskning av drift och skötsel av fritidsanläggningar.
Förslag på förbättringsåtgärder






Se över utvecklingsmöjlighet av dokumentationsunderlag för möjlighet till analys av
driftstörningar som kan bidra till ett lärande och användas i verksamhetsutvecklingen för att
reducera risker kopplat till driftstörningar.
Utifrån befintlig kommunikationsväg för samverkan återuppta planeringsdagar med förvaltare på
serviceförvaltningen i syfte att få till ett bättre kommunikationsflöde.
Bearbeta påbörjad rutin avseende driftstörningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning.
Försöka skapa ett proaktivt arbetssätt för att minimera konsekvenser vid driftstörningar.
Se över möjlighet att utse ersättare avseende enhetschefs ansvar för kommunikation vid
driftstörningar för att minimera personberoendet vid en kritisk arbetsuppgift.

Granskare: planeringssekreterare, ekonomi- och analysavdelningen.
Uttalande om risk för jäv: granskaren anses inte vara partisk i frågan och har kunnat agera objektivt och
sakligt i förhållande till det granskade ämnet.
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Risk: Bristande rutiner avseende föreningsbidrag
Beskrivning av risk
Risk för felaktig föreningsbidragsutbetalning på grund av bristande rutiner, bristande följsamhet av rutiner,
bristande information kring bidragsbestämmelser, bristande och felaktigt underlag från föreningar samt
otillräckliga kontrollmoment, vilket kan leda till förtroendeskada samt felaktigt nyttjande av nämndens
budgetmedel.
Granskning: Föreningsbidrag
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen omfattar bidragsbestämmelser, riktlinjer, rutiner och informationsinsatser som avser
föreningsbidrag.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att få fram underlag för att bedöma huruvida det är lätt för föreningar att göra
rätt när det gäller bidragsansökning och rapportering, och därigenom kunna uppskatta behov av åtgärder
exempelvis i form av informationsinsatser, mer funktionellt systemstöd och enklare och tydligare regelverk
för att förebygga oavsiktliga fel i bidragshanteringen.
Omfattning/avgränsning:
Samtliga föreningsbidragsformer omfattas av granskningen.
Granskningsmetod:
Granska området utifrån ett föreningsperspektiv genom enkätfrågor till ett urval av föreningar och
intervjuer med föreningsrepresentanter.
Resultat
Granskningsresultatet i sin helhet återfinns i bilaga 3 Granskning Föreningsbidrag.
Förslag på utvecklingsarbete
Nedan punkter redogör för vissa problemområden eller synpunkter som synliggjorts i enkätfrågornas
svarskommentarer och som bör följas upp.
Möjlighet till dialog och utbildning





Synpunkter på telefontider till bidragshandläggare har påtalats och förenings-, idrotts- och
evenemangsavdelningen bör se över hur tillgängligheten ser ut för föreningslivet. Översynen bör
beakta samarbetet med Malmö stads kontaktcenter och ambitionen om ”en väg in”.
o Se över möjligheten till systematisk utvärdering av föreningslivets upplevelse av dialog
med och support från förenings-, idrotts- och evenemangsavdelningen, då detta visar
brister dagsläget.
Fritidsförvaltningen, Föreningspool Malmö och de olika idrottsförbunden har tillsammans ett
stort utbildningsutbud, dock önskas mer utbildning. Det kan därför finnas skäl att se över
utbildningsutbudet, utformning och genomförandet.
Se över möjligheten att utöka användningen av metoden FQA (frequently questioned answer)

Digitalt verktyg


Fritidsförvaltningen är i fas att implementera ett nytt IT-stöd, som ska leda till förbättrad
användarvänlighet. Digitaliseringen av rutiner kan förenkla administrationen för föreningar,
samtidigt måste fritidsförvaltningen ta hänsyn till att digitaliseringsmognaden bland föreningslivet
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ligger på olika nivåer. Det är lämpligt att tillsammans med föreningslivet följa upp det nya ITstödets användarvänlighet.
Hantering av medlemsregistrering



Se över hanteringen av medlemmars ”närvarokrockar” med andra föreningar, då många
föreningar upplever det som tidskrävande och svårt att reda ut.
Föreningarnas enkätsvar bekräftar förvaltningens uppfattning att många föreningar har problem
med medlemsregistreringen och i rapporteringen förhålla sig till kraven på att bidragsberättigad
medlem är Malmöbo och har varit aktiv minst 2 ggr/år. Många föreningar vill att
bidragsregelverket harmoniseras med regelverket för statligt aktivitetsstöd. De menar att en sådan
ändring skulle innebära en administrativ lättnad och reducera risken för felaktigheter.

Granskare: avdelningschef, avdelningen för ledningsstrategi.
Uttalande om risk för jäv: granskaren anses inte vara partisk i frågan och har kunnat agera objektivt och
sakligt i förhållande till det granskade ämnet.
Risk: Bristande arbetsplatsträffar
Beskrivning av risk
Risk att arbetsplatsträffar (APT) inte fungerar i enlighet med samverkansavtalets syfte på grund av
bristande förståelse för syftet med arbetsplatsträffar, dåliga mötesrutiner m.m. vilket kan leda till dålig
arbetsmiljö, bristande engagemang i arbetsgruppen och bristande måluppfyllelse.
Granskning: Bristande arbetsplatsträffar (APT)
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Rutiner för planering och genomförande av APT.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att ta reda på hur arbetsplatsträffarna fungerar och används för att få en
välfungerande arbetsgrupp. Särskilt fokus på mötesinnehåll och mötestidens fördelning på informations-,
dialog- och beslutspunkter, men även hur arbetsmiljöfrågor diskuteras och om måluppföljning tas upp.
Granskningen ska även ge en grund för vad som kan göras för att åstadkomma förbättring.
Omfattning/avgränsning:
Omfattar alla arbetsplatser inom förvaltningen
Granskningsmetod:
Genomgång av protokoll från arbetsplatsträffar kompletterat med djupintervjuer med skyddsombud,
medarbetare och chef vid några utvalda arbetsplatser.
Resultat
Att respektive verksamhet ska ha arbetsplatsträffar framgår av samverkansavtalet (tillgängligt på intranätet
Komin). Granskningen har beaktat resultat av medarbetarenkät 2020 där det framkom att två
verksamheter saknade APT. Efter dialog med berörda chefer har deras rutiner ändrats och samtliga
verksamheter följer nu APT-planeringen.
Förvaltningens årshjul där det framgår vad som ska lyftas på APT vid olika tidpunkter finns tillgänglig på
Komin. Därtill finns mallar för dagordning och minnesanteckningar. Granskningen visar att dessa rutiner
fungerar bra, även om det ser olika ut beroende på verksamhet. Rutin för hanteringen av
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minnesanteckningar där anteckningarna ska skickas till HR för diariehantering är känd men följsamheten
är varierande.
HR har infört ett forum (FAQ = Frequently Asked Questions/en samling ofta ställda frågor) för chefer
där det varje månad informeras om aktuella HR-nyheter men främst belyses de tema/policy som ska lyftas
på nästkommande APT enligt förvaltningens årshjul. Forumet möjliggör för chefer att förmedla olika
förslag på APT-hantering /övningar mellan sig vilket förväntas öka den gemensamma kompetensen i
chefsgruppen. Material från respektive FAQ är tillgängligt oavsett om chefen deltar eller ej.
I granskningsintervjuerna har det framkommit att HR:s deltagande vid verksamheternas APT bidrar till
kompetensutveckling samtidigt som dialogerna i arbetsgrupperna förbättras. Arbetsmiljöfrågor
förekommer på APT men det framgår att det är enklare att prata om den fysiska arbetsmiljön. Den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön är svårare att ta sig an varför HR-funktionens närvaro är ett
viktigt inslag på träffarna. HR är behjälpliga med utbildningar, men också för att arbeta med olika
övningar och case (fall) för att därigenom skapa en dialog om den psykosociala arbetsmiljön.
Granskningen visar att arbetet med verksamhetens mål och uppdrag samt uppföljning av resultat, är det
som behöver förbättras. Arbetet behöver brytas ner för att bli mer tillgängligt och förståeligt för
medarbetarna.
Påbörjat och fortsatt arbete
Det finns en förbättringspotential avseende att minska informationen (envägskommunikationen) och öka
dialogen med samtliga medarbetare. Det framtagna årshjulet med APT-material framtaget av HR skapar
bättre förutsättningar för cheferna. Forumet FAQ har förbättrat förvaltningens APT då cheferna känner
sig tryggare i relation till de ämnen som ska hanteras på nästkommande APT varför HR ämnar fortsätta
detta förbättringsarbete. HR-funktionens närvaro i verksamheterna är uppskattat av både chefer och
medarbetare vilket innebär att detta kommer att fortsätta under 2022.
Förslag på förbättringsåtgärder
För att öka följsamheten till rutinen för minnesanteckningar kommer HR att arbeta med implementering
av den. Detta görs genom:




förmedling av befintliga mallar
att beskriva hur minnesanteckningar skrivs
att chefer påminns att anteckningar ska skickas in till HR för diarieföring

Arbetet med verksamhetens mål och uppdrag samt uppföljning av resultat behöver förbättras.
Förbättringsförslaget handlar om att arbetet behöver brytas ner för att bli mer tillgängligt och förståeligt
för medarbetarna. Stabsavdelningarna kommer att samverka mera för att öka förståelsen i dessa frågor.
Granskare: HR-konsult, administrativa avdelningen.
Uttalande om risk för jäv: granskaren bedöms ha viss partiskhet i det granskade ämnet. Detta har vägts
mot risken att med helt opartisk granskare kunna genomföra granskningen lika grundligt.
Risk: Bristande egenkontroll av verksamhetens miljöpåverkan
Beskrivning av risk
Risk för avsaknad av eller bristfälligt arbete med att kontrollera verksamhetens påverkan på miljön
(lagstadgade egenkontroller enligt miljöbalken) på grund av bristande rutiner, kunskap och prioritering,
vilket kan leda till att åtgärder för att minimera eller helt ta bort negativ miljöpåverkan inte genomförs.
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Granskning: Granskning av förvaltningens egenkontrollsarbete avseende miljöpåverkan
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Hur arbetet med egenkontroller avseende miljöpåverkan är uppmärksammat i förvaltningens miljöarbete.
Alla som bedriver en verksamhet som påverkar miljön är skyldiga att själva kontrollera att miljöbalkens
regler följs.
Syfte med granskningen:
I dagsläget finns inget övergripande systematiskt arbete med egenkontroller avseende miljöpåverkan.
Syftet med granskningen är att kartlägga vad som görs inom området och ta reda på vad som behöver
göras för att uppfylla miljöbalkens krav. I granskningen ingår också att kartlägga verksamhetsansvarigas
kunskaper kring egenkontroller och eventuellt behov av kompetenshöjande insatser för att kunna
genomföra adekvata egenkontroller i verksamheten.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar driftavdelning, fritidsgårdsavdelning och evenemangs- och rekreationsavdelning.
Granskningsmetod:
Stödunderlag till granskningen är naturvårdsverkets handbok för egenkontroller.
För att få en nulägesbild, dels om vad som görs inom området samt vilken kunskapsnivå som finns,
kommer intervjuer, med ett antal utvalda verksamhetsansvariga för driftavdelningen,
fritidsgårdsavdelningen samt evenemangs- och rekreationsavdelningen att genomföras.
För att förvaltningen bättre ska förstå vad som ytterligare behöver göras för att uppfylla miljöbalkens krav
och hur det ska genomföras kommer stöd inhämtas från miljöförvaltningen.
Resultat
I miljöbalken finns övergripande krav kring miljö och hälsa, där målet är att få ett hållbart samhälle med
en god och hälsosam miljö att leva i.
Alla verksamhetsutövare är skyldiga att bedriva egenkontroll för att kontrollera verksamhetens påverkan
på miljö. Hur omfattande egenkontrollen är beror dock på vilken slags verksamhet det handlar om.
Exempelvis är kraven på egenkontroller högre i tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter än i andra
typer av verksamheter som inte kräver detta.
I miljöprövningsförordning (2013:251) anges om en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
lagen; miljöbalken. Verksamheter delas in i olika grupper som bygger på verksamhetens storlek och hur
miljöstörande den bedöms vara. För miljöfarlig verksamhet krävs ett tillstånd eller en anmälan.
Verksamheter delas in i följande grupper:




Tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar)
Anmälningspliktiga (C-anläggningar)
Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-verksamheter).

Enligt miljöförvaltningens information är fritidsnämndens badverksamhet och fritidsgårdar exempel på
anmälningspliktiga verksamheter (C-anläggningar) medan idrottsplatser och idrottshallar inte har tillståndseller anmälningsplikt (U-verksamhet). Utifrån granskningsresultatet är bedömningen att majoriteten av
nämndens verksamheter har U-verksamheter.
Miljöbalkens krav avseende egenkontroller för miljöpåverkan
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Egenkontrollen är både ett ansvar och ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens
grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Ansvaret för egenkontroll
innebär att verksamheten ska:






följa miljöbalkens regler och föreskrifter
ha kunskap om domar och beslut som tagits av myndigheter
skaffa sig, och kontinuerligt uppdatera de kunskaper som behövs för att skydda omgivningen med
hänsyn till verksamhetens art och omfattning
undersöka och kontrollera verksamhetens påverkan på miljö och hälsa
följa upp resultaten av miljö- och hälsoskyddsarbete

Kunskaper kring egenkontroller
Genomförda intervjuer tyder på att verksamhetsansvariga har viss kännedom om egenkontroller.
Verksamhetsansvariga har kommit i kontakt med egenkontroller inom det systematiska arbetsmiljöarbetet;
i form av skyddsronder där arbetsmiljön kontrolleras.
Operativ fas
Arbetet med att systematisera nämndens miljöarbete har fortgått i samarbete med anlitat konsultföretag
där en miljö- och hälsolaglista som berör förvaltningen verksamhetsområden har tagits fram. Arbetet har
inlett en mer operativ fas för utformning av checklistor och rutiner för egenkontroller avseende
miljöpåverkan samt praktiska tester. I detta skede är fokus på de verksamheter som har mest miljö- och
klimatpåverkan. I ett senare skede involveras andra berörda avdelningar. Arbetet hanteras inom
förvaltningens miljöarbete utifrån nämndens miljöledningssystem.
Granskare: planeringssekreterare, ekonomi- och analysavdelningen.
Uttalande om risk för jäv: granskaren anses inte vara partisk i frågan och har kunnat agera objektivt och
sakligt i förhållande till det granskade ämnet.

Kommungemensamma granskningar
Risk: Risk för handel utanför avtal
Beskrivning av risk
Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte av
leverantör, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.
Granskning: Ramavtalstrohet
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Rutiner för säkerställande och uppföljning av handel mot ingångna ramavtal.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att undersöka i vilken omfattning inköp görs utanför ramavtal i fall där dessa
skulle kunnat användas, samt att inhämta information kring orsaker och vad som kan göras för att
åstadkomma förbättring.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar nämnder och bolagsstyrelser (helägda bolag).
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Granskningsmetod:
Granskningen omfattar ett antal frågor kring arbete med att säkerställa god ramavtalstrohet. För
nämnderna omfattar granskningen även ett antal slumpmässigt utvalda inköp inom relevanta
avtalsområden för att undersöka om dessa hade kunnat göras från ramavtal.
Stadskontoret återkommer med konkreta anvisningar som tas fram i samråd med förvaltningar och bolag.
Resultat
Hur gick det?
Granskningen påvisade att för fem utav de sex granskade fakturorna har inköp gjorts utanför ramavtal, se
underlag i bilaga 1 Granskning ramavtalstrohet 2021 FRN.
Svaret på den centralt ställda frågan om brister i ramavtalen kommuniceras till upphandlingsenheten är att
förvaltningens beställare i viss utsträckning kommunicerar det men det främst är inköpssamordnare som
får informationen från verksamheterna och som kommunicerar med upphandlingsenheten.
Varför blev det så?
Utfallet av genomförd granskning beror främst på fyra faktorer:






Tidsbrist. Fritidsgårdsverksamheten arbetar med att ständigt hitta nya aktiviteter för barn och
unga, ibland finns inte tiden där för att planera en aktivitet och inköp görs direkt i anslutning till
aktiviteten.
Kvantitet. En del verksamheter behöver genomföra inköp av mindre kvantitet. Det finns inte
möjlighet att förvara större mängder produkter (som ramavtalsleverantör kräver inköp på). Denna
problematik har undanröjts då det finns ett nytt ramavtal där inköp av en mindre mängd
produkter kan göras.
Rätt produkt i rätt tid. Inköp har gjorts utanför ramavtal då produkt som eftersökts inte varit
tillgänglig eller varit tillfälligt slut hos avtalad leverantör.
Bristande användning av avtalskatalogen. Istället för att kontrollera produktens tillgänglighet hos
avtalad leverantör i avtalskatalogen har inköp gjorts hos en leverantör som verksamheten känner
till och är trygg med.

Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?
Förvaltningen har viss systematik i uppföljningen av ramavtalstroheten sett till att den gemensamma
redovisningsenheten samt inköpssamordnare dagligen genomför kontroll av förvaltningens
utbetalningslista, för att kontrollera om inköp gjorts utanför ramavtal.
Organisationen har inte mäktat med de tilltänkta kommunikationsinsatser som inköpssamordnare skulle
genomföra för att minska handel utanför ramavtalen på grund av underbemanning. Användare får dock
utbildning via redovisningsenheten i samband med att denne får inloggningsuppgifter till
ekonomisystemet Ekot. Det anordnas utbildningar för beställare som får information om avtalskatalogen
och vikten av att beställa på avtal.
För att systematiskt följa upp ramavtalstroheten föreslås att leverantörsreskontra årligen tas fram där det
genomförs kontroll mot leverantörer utanför ramavtalen som förvaltningen gjort inköp hos. Vidare
behöver förvaltningen förstå orsakerna till handel utanför avtal och vilka konsekvenser det kan medföra,
exempelvis avtalsbrott.
Granskare: redovisningsansvarig, ekonomi- och analysavdelningen.
Uttalande om risk för jäv: granskaren bedöms ha viss partiskhet i det granskade ämnet. Detta har vägts
mot risken att med helt opartisk granskare kunna genomföra granskningen lika grundligt.
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Risk: Bisysslor
Beskrivning av risk
Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer,
förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt
Granskning: Bisysslor
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen avser regler och rutiner som avser anmälan av bisyssla.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att undersöka i hur stor utsträckning bisysslor anmäls, om interna rutiner i
förvaltningar och bolag finns och följs, om dokumentation görs, och vad som kan behöva åtgärdas om det
visar sig finnas brister.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Granskningsmetod:
Granskningen genomförs genom att nämnder och bolagsstyrelser besvarar ett antal frågor kring interna
styrdokument, rutiner och hantering. I nämndernas granskning ingår utöver detta granskning av hur stort
antal bisysslor som finns registrerade på ett slumpmässigt urval av arbetsplatser.
Konkreta anvisningar kommer att tas fram av stadskontoret i samråd med förvaltningar och bolag.
Resultat
Hur gick det?
Vid granskning av interna styrdokument, rutiner och hantering fanns ingen förvaltningsspecifik rutin för
hantering av bisysslor, däremot finns en obligatorisk fråga i medarbetarsamtalsmallen avseende bisysslor.
Vid granskningen uppgav tre av femton medarbetarna att de hade en bisyssla. De tre medarbetarna som
hade en bisyssla uppgav att de inte hade kännedom om rutinen och att bisyssla ska anmälas till
arbetsgivaren. I samtliga fall fanns inte anmälan och beslut om bisyssla dokumenterade och förvarade i
personalakt och/eller registrerade i Platina.
När närmaste chef får blankett om anmälan av bisyssla av medarbetaren gör närmaste chef en initial
bedömning ifall bisysslan är tillåten. I de fall det föreligger oklarhet ska närmaste chef kontakta HRfunktionen enligt fastställd arbetsordning för beslut inom HR-området. HR-funktionen rådgör med
berörd chef. I de fall HR-funktionen bedömer att bisysslan kan anses arbetshindrande, konkurrerande eller
förtroendeskadligt kontaktas avdelningschef för HR som kan fatta beslut om att förbjuda bisysslan efter
överläggning med medarbetarens fackliga organisation. Uppstår meningsskiljaktigheter kontaktar
avdelningschef för HR stadsjurist för konsultation.
Vid granskning framkom att stickprovskontroller av dokumentation och beslut inte genomförs i dagsläget.
Omprövning vid förändrad anställning eller bisyssla har hittills inte skett. Någon samlad bedömning av
huruvida antalet bisysslor som anmälts in till arbetsgivaren är rimligt har inte gjorts.
Varför blev det så?
Förvaltningen har företrädesvis administrerat bisysslor enligt AB, arbetshindrande och konkurrerande
bisysslor. Bisyssla enligt LOA, förtroendeskadliga bisysslor, har inte administrerats i samma utsträckning
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som AB. Förvaltningen har varit medveten om att blankett för anmälan om bisysslor är en allmän
handling. Inkomna blanketter för anmälan om bisysslor har registrerats i medarbetarens personalakt. Att
förvaltningen tidigare inte registrerat dokumentation av beslut om bisysslor i Platina beror på att rutinen
för registrering i Platina varit okänd i förvaltningen.
I den obligatoriska frågan i medarbetarsamtalsmallen avseende bisyssla svarar medarbetaren enbart på om
medarbetaren har en bisyssla eller ej. Det ges ingen vidare information om tillvägagångssätt att bisysslan
ska anmälas formellt till arbetsgivaren.
Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?
Vid granskning framkom att stickprovskontroller av dokumentation och beslut inte genomförs i dagsläget.
Införandet av dessa årliga stickprov sker under 2022. Omprövning vid förändrad anställning eller bisyssla
har hittills inte skett. Rutin kring detta kommer att införas. Någon samlad bedömning av huruvida antalet
bisysslor som anmälts in till arbetsgivaren är rimligt har inte gjorts. Med tanke på vad granskningen visar,
är det uppenbart att rutinen kring bisysslor inte fungerat och troligtvis är antalet medarbetare med bisyssla
betydligt fler än vad som anmälts.
Under 2021 har fritidsförvaltningen valt att skriva in information om bisyssla i mallen för dagordning till
arbetsplatsträff samt tagit fram informationsmaterial för cheferna att gå igenom med medarbetarna.
Samtliga chefer har under 2021 fått information om bisysslor enligt AB och LOA och vikten av att
medarbetaren anmäler eventuella bisysslor. Vidare har fritidsförvaltningen valt att i rekryteringsprocessen
ställa frågor till samtliga slutkandidater om personerna har en bisyssla för att i ett inledande skede minska
risk för att eventuella bisysslor kan leda till jävssituationer, förtroendeskada eller att arbetet inte kan
utföras på ett bra sätt. Dessutom föreslås att använda checklista SOU 2000:80 Bilaga 4.
Granskare: avdelningschef samt HR-konsult, administrativa avdelningen.
Uttalande om risk för jäv: granskare bedöms ha viss partiskhet i det granskade ämnet. Detta har vägts
mot risken att med helt opartisk granskare kunna genomföra granskningen lika grundligt.
Risk: Felaktig tillgång till information och lokaler
Beskrivning av risk
Risk för att hanteringen av behörigheter till system (IT-system, filer på G eller Sharepoint, nycklar
+ taggar) inte fungerar på grund av att rutiner för behörigheter inte följs vilket kan leda till att personer
som slutat/bytt tjänst har tillgång till uppgifter, sekretess, lokaler som de inte ska ha.
Granskning: Felaktig tillgång till information och lokaler
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Rutiner för säkerställande av att obehöriga inte har tillgång till information och lokaler.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att undersöka hur nämnder och bolagsstyrelser säkerställer att personer inte
obehörigen har tillgång till information och lokaler, exempelvis om det finns lokala styrdokument och
rutiner och huruvida dessa efterlevs.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar Malmö stads nämnder och helägda bolag. Riktlinjer och anvisningar för
informationssäkerhet i Malmö stad gäller för nämnderna och i tillämpliga delar även för bolagen. Detta
innebär att granskningsmomenten kommer att skilja sig mellan nämnder och bolagsstyrelser.
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Granskningsmetod:
- Självskattning utifrån ett antal frågor/påståenden kring hur nämnden/bolagsstyrelsen säkerställer att
risken inte faller ut.
- Enkät med frågor till slumpmässigt urval av chefer (nämnder).
- Intervjuer med ett färre antal chefer i respektive förvaltning för att få djupare och mer nyanserade svar
(nämnder).
Konkreta avisningar tas fram av stadskontoret i samråd med förvaltningar och bolag.
Resultat
Hur gick det?
Underlaget består av nio (av tio utskickade) chefers enkätsvar samt fyra intervjuer med chefer för olika
verksamheter. Granskningen visade att chefer i hög utsträckning har kännedom om sitt ansvar kopplat till
hantering av medarbetares behörigheter till system samt hantering av fysisk tillgång till lokaler, att det finns
rutiner för detsamma och upplevelsen är att det är lätt att göra rätt.
Det finns fortfarande osäkerheter kring detaljer och det efterfrågas en förteckning för att få en överblick
över vilka behörigheter behöver avslutas. På samma sätt efterfrågas en checklista med information om vad
chefer bör tänka på vid avslut av en medarbetare.
Granskningen visade att en övervägande andel (70 %) chefer anser att det finns tillräcklig information
avseende lokaler. Dock visade granskningen att cheferna upplever mindre klarhet avseende system, då
45 % ansåg att det stämmer delvis inte eller inte alls. Vilket hänger samman med ovannämnda oklarhet
kring vilka system som chefen ska avsluta behörighet i.
Förvaltningens självskattning:

Varför blev det så?
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Granskningen genomfördes i mars månad och i april fick samtliga chefer rutin för behörighetshantering i IT
system utskickat samt att IT-enheten har kommunicerat informationen vid möte för förvaltningens samtliga
chefer i syfte att uppdatera chefer avseende system. För lokaler framgår det i granskningen att det finns
verksamhetsnära rutiner.
Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?
Rutin för behörighetshantering i IT system kommer att följas upp inom internkontroll 2022.
Ett förbättringsförslag innebar att förvaltningen tar fram en checklista (motsvarighet till introduktion av
nyanställd), att rutin för behörighetshantering i IT-system skulle dockas in däri och att det i rutinen för ITsystem tydligare skulle framgå vilka system som berörd chef ansvarar för att avsluta behörighet i. Under
2021 har processen kring elektronisk utrustning digitaliserats, därmed framgår det vad som ska återlämnas
vid en avslutad tjänst. Det arbete som kvarstår att genomföra rapporteras i sin helhet vid
delrapporteringen till nämnden under 2022.
Granskare: planeringssekreterare, ekonomi- och analysavdelningen.
Uttalande om risk för jäv: granskaren anses inte vara partisk i frågan och har kunnat agera objektivt och
sakligt i förhållande till det granskade ämnet.
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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.
Internkontrollarbetet på förvaltningen är tillfredsställande. Enligt 2020 års utvärdering hade förvaltningen
utmaningar med att följa uppsatt tidplan. Fritidsförvaltningen har en tidigare deadline för återrapportering
i syfte att säkerställa leverans av genomförda direktåtgärder och granskningar. Tidsplanen synkroniserar
processen för intern kontrollplan och återrapportering med budget- och uppföljningsprocesserna i syfte
att skapa starka kopplingar mellan dessa processer och ha färre datum att förhålla sig till.
Cheferna har utbildats inom internkontrollarbete. Fortsatt arbete med att skapa förståelse för vad
internkontroll innebär samt fördelning av ansvar och roller pågår.
Återkoppling görs via gemensamma chefsmöten, och därefter förs informationen vidare på
arbetsplatsträffar (APT). Återkoppling görs även via samverkansgrupper på förvaltningen, till exempel har
en av HR-konsulterna deltagit på flera arbetsplatsträffar för att informera om granskningarna kränkande
särbehandling och otillåten påverkan. Detta är ett pågående arbete för att säkerställa att återkoppling av
internkontrollarbete sker på ett tillfredställande sätt. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Självskattning
Kontrollmiljö
Kriterium

Bedömning

Ansvar och befogenheter tydliggjorda

Förbättringsområde

Anvisningar antagna för intern kontroll

Tillfredsställande

Effektiv arbetsstruktur för arbetet med intern kontroll

Förbättringsområde

Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande kontrollmiljö

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
Det finns en relevant och konsekvent genomförd
granskningsmetodik
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Kriterium

Bedömning

Granskningar är dokumenterade och kända

Tillfredsställande

Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i
förhållande till riskanalys

Förbättringsområde

Oberoende i förhållande till processen som granskas

Tillfredsställande

Kommunikation/information
Kriterium

Bedömning

Ledningsgrupperna hanterar kontinuerligt intern kontroll-frågor

Förbättringsområde

Informationstillgången är tillräcklig

Tillfredsställande

Nya chefer får introduktion om intern kontroll

Tillfredsställande

Uppföljning/utvärdering
Kriterium

Bedömning

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser

Förbättringsområde

Återkoppling görs till förvaltnings-/bolagsledningen

Tillfredsställande

Återkoppling görs till nämnden/styrelsen

Tillfredsställande

Återkoppling till berörda medarbetare

Förbättringsområde
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Komplettering av återstående förbättringsåtgärder framtagna vid
granskningar genomförda 2020
Under 2020 genomfördes följande sju granskningar:








Bristande handläggningsrutin avseende föreningsbidrag
Bristande hantering av betalkort för drivmedel
Bristande hantering av anställningsformen timavlönad
Bristande uppdatering och följsamhet av styrdokument och kommunövergripande planer
Risk för otillåten påverkan (kommungemensam)
Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner (kommungemensam)
Röjande av sekretess (kommungemensam)

Nedan presenteras en komplettering av fem av dem där det fortsatt funnits oklarheter kring
genomförandet av framtagna förbättringsåtgärder.
Bristande handläggningsrutin avseende föreningsbidrag
Resultatet av granskningen konstaterade bland annat behovet av en mer sammanhållen kontrollstruktur,
med bredare och tydligare definition av kontroll. Detta tillsammans med granskningen och bedömning av
huruvida det är lätt för föreningar att göra rätt gällande bidragsansökning och rapportering samt översyn
av urvalskriterierna för stickprovskontroller har hanterats inom internkontrollplan 2021, se granskning
bilaga 3 Granskning Föreningsbidrag.
Bristande hantering av betalkort för drivmedel
För att minimera risken med olämplig förvaring av kort och kod samt för att minimera personberoendet
har en övergripande gemensam anvisning och rutin dokumenterats. Rutin har inte tillgängliggjorts på
intranätet Komin ännu. Detta beror på ett pågående arbete med att strukturera upp var
ekonomiadministrativa rutiner ska finnas tillgängliga. Innehavare av drivmedelskort har fått information
och rutinen.
Bristande hantering av anställningsformen timavlönad
Granskningen kunde inte avgöra om volymen timavlönade ligger på en rimlig nivå i förhållande till
verksamhetens karaktär. Volymerna för 2020 samt 2021 minskade jämfört med tidigare år med anledning
av begränsade öppettider till följd av coronaviruspandemin. För att reducera volymen timavlönade timmar
har verksamheten bland annat arbetat med översyn av arbetsschema. Ett arbete för att timavlönade
visstidsanställda på förvaltningen ska känna ett sammanhang och en samhörighet med sin verksamhet och
förvaltningen i stort har genomförts. Bland annat har förvaltningen infört obligatoriska utvecklingssamtal
efter 200 dagars anställning. Förbättringsåtgärd som avsåg ökandet av timavlönades trivsel som
arbetstagare inom förvaltningen berörs inom direktåtgärd avseende utveckling av ett introduktionsprogram för
timavlönade inom 2021 års internkontrollplan, ett arbete som återstår att ta fram under 2022.
Bristande uppdatering och följsamhet av styrdokument och kommunövergripande planer
I syfte att öka kännedom om styrdokument har dessa kommunicerats på chefsdagar, ledningsgruppsmöten
och på arbetsplatsträffar. En korrigering från delrapporteringen avser att säkerställandet av korrekt och
uppdaterad information på intranätet Komin ansvarar respektive avdelning (med eventuellt utsedd
funktion) för. Kommunikationsenhetens ansvar ligger i att publicera informationen på Komin-sida/sidor
när de får kännedom om den och bedöma vart den ska placeras (enligt upprättad struktur för var
informationen ska publiceras).
Risk för otillåten påverkan (kommungemensam)
Förtydligande av begreppet otillåten påverkan, har gjorts utifrån de fem påverkansformerna (trakasserier,
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hot, våld, skadegörelse, korruption) som BRÅ (brottsförebyggande rådet) utgår från. För att bekanta
organisationen med begreppet otillåten påverkan har HR samtalat om det i samband med ämnet
kränkande särbehandling vid verksamheternas APT.
Arbetet mot otillåten påverkan inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, där dialogen på
arbetsplatsträffar kommer att omfatta hela begreppet otillåten påverkan och inte enbart korruption som
tidigare varit förvaltningens fokus. Ämnet läggs till i förvaltningens årshjul som en punkt att ta med vid
APT. Kartläggning av förekomsten av otillåten påverkan i förvaltningen är tänkt framträder i
minnesanteckningarna från arbetsplatsträffarna vilket sedan bearbetas av administrativa avdelningens HRfunktion som i sin tur för vidare diskussion med förvaltningens chefer.
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