Enligt kommunallagen (6 kap 7§) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Det interna kontrollarbetet i Malmö stad styrs av Reglemente för intern kontroll (kommunfullmäktige 2016-1220, § 303). Handbok för intern kontroll är ett stöd i det praktiska arbetet i förvaltningarna. Stratsys ska användas som systemstöd.
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. I en
offentlig organisation som Malmö stad skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengarna och en bra service till kommunmedlemmar och andra intressenter. Generellt
sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda och se till att:
• verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
• information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
• lagar, förordningar och styrdokument följs
Internkontrollplan för funktionsstödsnämnden är framtagen utifrån riskdialoger som genomförts i samtliga avdelningar. Riskernas sannolikhet och konsekvens värderas på skala 1 - 5. Riskvärdet fås genom att
multiplicera värdet för sannolikhet med värdet för konsekvens. I samband med riskdialogerna har hantering av riskerna bestämts. Detta kan innebära att risken hanteras och följs upp inom ramen för internkontrollplan, målkedja eller ledningssystem enligt SOSFS2011:9. Hantering och uppföljning kan också ske genom annan styrprocess, som t. ex. det systematiska arbetsmiljöarbetet eller genom handlingsplaner för prioriterade områden.
Internkontrollplanen omfattar även de tre kommungemensamma granskningsområdena, beslutade av
kommunstyrelsen. Dessa är serviceskyldighet, avtalshantering och löneskuld.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom den egna verksamheten. Detta innebär
att en organisation upprättas för internkontrollarbetet, regler och anvisningar för den interna kontrollen
beslutas samt att årlig uppföljning av nämndens interna kontroll rapporteras till kommunstyrelsen.
Förvaltningsdirektören ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern
kontroll kan upprätthållas. Förvaltningsdirektören ansvarar även för att löpande rapportera till nämnden
om hur den interna kontrollen fungerar.

Genomförande av granskningar och direktåtgärder sker löpande under året och rapporteras utifrån detta i
maj, september eller i samband med årsanalys till nämnden.
Granskare som utses ska ha relevant kunskap inom granskningsområdet men inte stå i jävsförhållande till
det som ska granskas. Efter genomförd granskning ska eventuellt konstaterade avvikelser leda till åtgärdsförslag från den som utför granskningen. Granskare ska efter genomförd kontroll rapportera resultatet av
granskningen till granskad verksamhet, respektive avdelningschef samt vid behov till förvaltningsdirektör.
Avdelningschef beslutar om förbättringsåtgärder.

Beskrivning av risk
Risk för utebliven eller felaktig hälso- och sjukvårdsinsats på grund av resursbrist avseende sjuksköterskor
vilket kan leda till vårdskada.
Enhet
Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet
Riskansvarig
Avdelningschef

Beskrivning av risk
Risk för utebliven eller felaktig hälso- och sjukvårdsinsats på grund av resursbrist avseende sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter vilket kan leda till vårdskada.
Enhet
Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet
Riskansvarig
Avdelningschef

Beskrivning av risk
Risk att medarbetare inte kommer åt digitala dokument på grund av felaktiga behörigheter och dålig tillgång till IT-system
Enhet
Ekonomiavdelning

Riskansvarig
Ekonomichef

Beskrivning av risk
Risk för att privata medel inte hanteras korrekt på grund av bristande kunskaper hos medarbetare vilket
kan leda till brister i redovisningen av privata medel.
Enhet
Ekonomiavdelning
Riskansvarig
Ekonomichef

Beskrivning av risk
Risk för tvångsåtgärder på grund av bristande följsamhet till skyddsåtgärdsprocessen, vilket kan leda till
lidande för brukaren och olaglig hantering.
Enhet
Avdelning LSS bostäder
Riskansvarig
Avdelningschef

Beskrivning av risk
Risk för brister i egenvårdsprocessen (utebliven eller felaktig behandling/HSL-insats) på grund av att riktlinjer och rutiner inte följs vilket kan leda till ohälsa och vårdskada hos den enskilde.
Enhet
Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet
Riskansvarig
Avdelningschef

Beskrivning av risk
Risk för felaktig användning av hjälpmedel på grund av bristande följsamhet till Rutin för kvalitetsgranskning av medicintekniska produkter (MTP) vilket kan leda till ohälsa och vårdskada.
Enhet
Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet
Riskansvarig
Avdelningschef

Beskrivning av risk
Risk för brister i HSL-dokumentation (patientjournal) vilket kan leda till försämrad eller fördröjd insats/behandling eller vårdskada.
Enhet
Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet
Riskansvarig
Avdelningschef

Beskrivning av risk
Risk för att beslut om LSS-boende inte verkställs inom tre månader på grund av att lägenheter står tomma
vilket kan leda till att förvaltningen får vite.
Enhet
Avdelning myndighet och socialpsykiatri
Riskansvarig
Enhetschef BoLSS

Beskrivning av risk
Risk för att leverantörsfakturor och utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter på grund av bristande underlag eller felaktig kontering, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar och felaktigheter i redovisningen.
Enhet
Ekonomiavdelning
Riskansvarig
Ekonomichef

Beskrivning av risk
Risk att inköp görs utan upphandling på grund av att LOU (lagen om offentlig upphandling) inte följs, vilket kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser

Enhet
Ekonomiavdelning
Riskansvarig
Avdelningschefer

Beskrivning av risk
Risk för att leverantörsfakturor och utbetalningar avseende personlig assistans innehåller felaktiga uppgifter på grund av bristande underlag vilket kan leda till felaktiga utbetalningar och felaktigheter i redovisningen.
Enhet
Ekonomiavdelning
Riskansvarig
Ekonomichef

Beskrivning av risk
Risk för att "Plan för återgång i arbete" inte tas fram på grund av bristande kännedom om lagändring, vilket kan leda till att medarbetare inte får den rehabilitering som behövs.
Enhet
HR-avdelning
Riskansvarig
Samtliga chefer

Beskrivning av risk
Risk för felhantering av allvarliga incidenter i verksamheten på grund av avsaknad/ej kända lokala riktlinjer och rutiner vid våld och hot på arbetsplatsen, vilket bl.a. kan leda till ohälsa för medarbetarna.
Enhet
HR-avdelning

Riskansvarig
Samtliga chefer

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

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

Beskrivning av risk
Risk för att Malmö stad sluter felaktiga eller bristfälliga avtal och bryter mot gällande rätt på grund av bristande styrning och okunskap vilket kan leda till förtroendeskada och ekonomiska konsekvenser såväl direkt (dåliga villkor) som indirekt (upphandlingsskadeavgift/ skadestånd).
Enhet
Funktionsstödsnämnden

Riskansvarig
Chefer som upprättar avtal

