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1 Bedömning
Intern kontroll
Sammantaget bedöms nämndens interna kontroll som tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig process för att
hantera risker samt ett strukturerat arbete med intern kontroll.
Granskningen visar att det finns en risklista för 2019 samt att nämnden har
tagit fram en plan för intern kontroll. Nämnden har följt upp resultatet av
granskningar utifrån planen för intern kontroll.

Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett i huvudsak
ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig styrning och
uppföljning mot uppsatta mål. Granskningen visar att nämndens bedömning
är att sex nämndsmål har uppnåtts under året och att fyra nämndsmål har
delvis uppnåtts under året. Nämnden har genomfört och redovisat samtliga av
kommunfullmäktige till nämnden riktade uppdrag.
Det sker ett utvecklingsarbete inom flera verksamhetsområden samtidigt som
vissa utmaningar kan noteras gällande bland annat rekrytering av legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal, beaktande av barnets perspektiv i utredningsprocessen och social dokumentation.
I fördjupad granskning av nämndens avvikelsehantering var den sammanvägda
bedömningen att avvikelsehanteringen i huvudsak är ändamålsenlig. I
granskningen identifierades dock ett antal angelägna förbättringsområden.
Nämnden har inkommit med ett första yttrande med en beskrivning av
vidtagna och planerade åtgärder inom området.

Ekonomi
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har följt upp ekonomin under året
samt bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.
Granskningen visar att nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om cirka
2,2 mkr för 2019. Några av nämndens verksamheter redovisar negativa
budgetavvikelser medan andra verksamheter redovisar ett överskott.
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Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
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2 Årlig granskning
Revisorernas uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna
är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig1.
Den årliga granskningen består av tre delar:
• grundläggande granskning av samtliga nämnder och styrelser
• fördjupade granskningar
• granskning av Malmö stads delårsrapport och årsredovisning.
Granskningen utgår från en riskanalys och genomförs med den inriktning och
omfattning som god sed2 kräver för att ge en rimlig grund för revisorernas
bedömning.

Årsrapport för nämnden
I årsrapporten sammanfattas årets granskning av nämnden. Den grundläggande granskningen är inriktad på att bedöma måluppfyllelsen samt om
nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut
och lagstiftning.
Under året har en fördjupad granskning av nämndens arbete med
avvikelsehantering genomförts. Nämnden har inkommit med ett första
yttrande med en beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder inom
området. Nämnden har under hösten 2019 även lämnat ett uppföljande
yttrande avseende fördjupad granskning av LSS-verksamheten som
genomfördes 2018.
Vidare granskas om nämndens räkenskaper är rättvisande och upprättade
i enlighet med kommunal bokförings- och redovisningslag och god
redovisningssed.
De förtroendevalda revisorerna i styrgrupp omsorg träffar nämndens
presidium och förvaltningsledning i samband med delårsrapport och
årsbokslut 2019.
Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. Årsrapporten är ett
utkast och inte en offentlig handling fram till dess att revisorskollegiet beslutar
om revisionsberättelsen för 2019.

1
2

Kommunallagen, 12 kap. 1 §
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

6

3 Grundläggande granskning
Den grundläggande granskningen är inriktad på att bedöma måluppfyllelsen
samt om nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till
mål, beslut och lagstiftning. Under det här avsnittet redovisas iakttagelser som
gjorts i den grundläggande granskningen. Revisorernas bedömningar finns på
sidorna 4–5.

Intern kontroll
Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att:
•
•

den interna kontrollen förebygger, upptäcker och åtgärdar
arbetet med den interna kontrollen är strukturerat samt integrerat i
organisation, system och det löpande arbetet

Nämnden ska i enlighet med reglementet för intern kontroll genomföra
kontroller för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv,
att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig samt att lagar,
förordningar och styrdokument följs.
Granskningen av den interna kontrollen innefattar
riskhantering, kontroller och uppföljning.

verksamhetens

3.1.1. Riskhantering
En del i nämndens interna kontroll är att identifiera och löpande analysera
organisationens risker. Riskhanteringen syftar till att upptäcka och bedöma
risker samt förebygga fel. Nämnden ska i enlighet med reglementet för intern
kontroll ha ett systematiskt arbetssätt och en organisation som säkerställer en
god intern kontroll.
Granskningen visar att det sker riskdialoger i samtliga verksamheter och att det
finns en dokumenterad och av nämnden beslutad risklista för 2019.
Arbetssättet med riskdialoger har utvecklats under året, bland annat genom att
lägga mer tid för bearbetning av materialet efter respektive riskdialog.
Risklistan utgår från en bedömning av riskernas sannolikhet och konsekvens.
Riskområden med höga riskvärden har överförts till nämndens
internkontrollplan.
3.1.2 Kontroller och uppföljning
Nämnden ska i enlighet med reglementet för intern kontroll årligen besluta om
en intern kontrollplan och rapportera en uppföljning av nämndens arbete med
intern kontroll till kommunstyrelsen.
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Granskningen visar att det finns en av nämnden beslutad plan för intern
kontroll som har följts upp vid tre tillfällen. Nämnden har rapporterat en
uppföljning av arbetet med intern kontroll till kommunstyrelsen. Utöver
kontroller enligt planen för intern kontroll har även egenkontroller av
verksamheten utförts enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
I nämndens uppföljning av intern kontroll 2019 framgår att avvikelser och
förbättringsområden har noterats för flera granskningar. Nämnden har
vidtagit, eller planerar att vidta, åtgärder utifrån resultatet av granskningarna. I
de granskningar där angelägna brister har identifierats är det av vikt att
nämnden följer upp att de åtgärder som vidtagits, eller planeras att vidtas, ger
avsedd effekt.
Kontrollgrupp
För att minimera risken för felbetalningar och säkerställa rätt användning av
ekonomiska resurser har en så kallad kontrollgrupp inrättats under hösten
2019. Kontrollgruppen har särskild kontroll över utbetalningar som rör
personlig assistans.
Självskattning av intern kontroll
I nämndens självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för
utvärdering av intern kontroll framgår att nämndens bedömning är att arbetet
med intern kontroll är tillfredställande undantaget två kriterier där bedömning
görs att det är förbättringsområden. Dessa två kriterier är:
- Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande kontrollmiljö
Nämnden gör bedömning att kriteriet i princip är uppfyllt men det pågår ett
fortlöpande arbete för att öka förståelsen för, och tillämpningen av, intern
kontroll och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
- Informationstillgången är tillräcklig
Nämnden gör bedömning att det är en utmaning att nå alla sektionschefer och
medarbetare då funktionsstödsförvaltningen är en stor förvaltning.
Internkontrollplan och uppföljningsrapporter lyfts i förvaltningsledningen och
av respektive avdelningschef i deras ledningsgrupper. Det finns ett pågående
förbättringsarbete i verksamheten med att ta fram en årlig plan för
egenkontroller inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Plan och
uppföljningsrapporter av kontroller och åtgärder ska spridas i verksamheten
och på Komin för att bidra till ökad information och en helhetssyn av
kontrollmiljön i ledningsgrupperna.
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Verksamhet
Att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt innebär att:
•
•

nämnden har en styrning och uppföljning mot mål och resultat
verksamheten lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt
gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för
verksamheten

3.2.1. Mål och uppdrag
Målstyrning

Av Malmö stads budget 2019 framgår att nämnder utifrån kommunfullmäktigemålen ska formulera nämndsmål med tillhörande målindikatorer.
Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan med andra nämnder,
bolag eller externa aktörer ska bedrivas för att uppnå målen.
Granskningen visar att det i nämndsbudget 2019 finns tio nämndsmål med
tillhörande målindikatorer och åtaganden. I nämndsbudgeten har några
indikatorer inte ett målvärde eller en bedömningsgrund kopplat till sig, för
dessa anges att målvärde/ bedömningsgrund ska utarbetas. Granskning av
årsanalysen visar att målvärde/ bedömningsgrund inte har utarbetats för
samtliga målindikatorer, dock finns en beskrivning av orsaker till detta.
Styr- och ledningssystem
I april 2019 fattade nämnden beslut om ett nytt styr- och ledningssystem som
anger hur förvaltningen ska arbeta för att säkra kvaliteten i verksamheten. Styroch ledningssystemet består av tre övergripande processer: mål- och
budgetprocessen, intern kontroll samt ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Styr- och ledningssystemet ska följas upp
minst vartannat år.
Måluppfyllelse

Av Malmö stads budget 2019 framgår att nämnder ska följa upp verksamheten
och analysera vad som åstadkommits i förhållande till målen. Nämnder ska
göra en bedömning av måluppfyllelsen samt redovisa ett tydligt resonemang
som visar vad bedömningen grundar sig på. Vid årets slut ska måluppfyllelsen
även analyseras utifrån vad det innebär för uppfyllelsen av
kommunfullmäktigemålen.
Granskningen visar att nämnden har följt upp samtliga av nämnden beslutade
mål. Nämnden har analyserat måluppfyllelsen utifrån vad det innebär för
uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålen. Nämnden har gjort bedömning att
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sex mål har uppnåtts under året och att fyra mål har delvis uppnåtts under året,
se nedan:
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Genomförande av uppdrag

Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat om ett antal uppdrag riktade
till specifika nämnder och bolag. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras
så fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband med
nämndernas årsanalys i enlighet med särskilda anvisningar från
kommunstyrelsen.
Granskningen visar att nämnden har haft två av kommunfullmäktige riktade
uppdrag under 2019. Uppdragen har genomförts under året och redovisats i
samband med årsanalysen.
•

Funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att samordna stödet, stadens och andra
myndigheter, för personer med funktionsvariation.

Nämnden beslutade i september 2019 att inrätta en särskild funktionsstödsoch tillgänglighetssamordnare. Med utgångspunkt i beslutsunderlaget har det
vid förtydligande av rollen konstaterats att två sådana tjänster behövs.
Uppdraget för dessa är att arbeta på systemnivå samt med organisationer och
medborgarkontakt. Rekrytering har genomförts och tjänsterna kommer vara
bemannade i mars 2020.
I syfte att utveckla en strategi och struktur för tillgänglighetsarbetet har även
en ansökan gjorts om medel till processtöd från Länsstyrelsens avsatta medel
för vidareutveckling av funktionshinderpolitiken. Ett stöd om 60 timmar har
beviljats och ska förmedlas av en konsultfirma. Stödet omfattar processledning
av utvecklingsarbetet, inklusive genomförande av en nulägesanalys och
workshops med nämndens verksamheter och funktionsstödsorganisationerna.
•

Funktionsstödsnämnden ges i uppdrag under året att hyreshöjningen återställs för
brukare som bor i en bostad enligt LSS från 2017 och i samband med det införa
en årlig indexuppräkningsmodell.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att upphäva sitt beslut om högsta
hyresnivå i bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS3. Kommunfullmäktige
beslutade även att högsta hyresnivå i sådan bostad ska vara 5 000 kronor i
månaden från och med maj 2019, med indexuppräkning från 2020 enligt
föreslagen modell.
Nämnden har verkställt kommunfullmäktiges beslut och fastställt högsta
hyresnivån i aktuell bostad till 5 000 kronor i månaden från och med den 1 maj
2019. Nämnden har även infört modell för årlig indexuppräkning av hyrestaket
med start år 2020.

3

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
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3.2.2. Verksamhetsuppföljning
Domar, anmälningsärenden, ej verkställda beslut och tillsynsärenden

Redogörelsen nedan avser perioden 1 januari – 31 december 2019.
Domar som gått nämnden emot
Sammanlagt har sexton domar som gått nämnden helt eller delvis emot
inkommit under året. Av dessa inkom nio domar under första halvåret och sju
domar andra halvåret. Domarna avsåg både insatser enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).
Anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah
Enligt bestämmelser om lex Maria ska händelser som har medfört, eller hade
kunnat medföra, allvarlig vårdskada anmälas till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Enligt bestämmelser om lex Sarah ska allvarliga
missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden anmälas till IVO.
Under året har det förekommit 75 utredningar enligt lex Sarah, av dessa har
17 anmälts till IVO. I några utredningar har IVO begärt kompletteringar men
samtliga (undantaget ett) har efter granskning avslutats av IVO. I det ärende
som inte är avslutat inväntas IVO:s beslut (februari 2020).
Under året har det förekommit två utredningar enligt lex Maria, ingen av dessa
har anmälts till IVO.
Ej verkställda beslut
Nämnden rapporterar gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut eller som inte
verkställts på nytt inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen görs till IVO, kommunfullmäktige och Stadsrevisionen.
Vid kvartalsredovisningen för det fjärde kvartalet 2019 fanns 40 ej verkställda
beslut att rapportera inom LSS och 2 ej verkställda beslut inom SoL.
Motsvarande siffror för det första kvartalet var 46 LSS-beslut och 10 SoLbeslut, för det andra kvartalet 47 LSS-beslut och 6 SoL-beslut och för det tredje
kvartalet 55 LSS-beslut och 5 SoL-beslut.
Under 2019 har nämnden ombetts att yttra sig till IVO vid åtta tillfällen
gällande ej verkställda beslut. IVO har avslutat sex av dessa ärenden utan
åtgärd. I två ärenden inväntas fortfarande beslut från IVO.
Under året har ett arbete pågått för att förkorta tiden mellan beslut och
verkställighet av LSS-insatser. En mötesstruktur har implementerats som
innebär löpande avstämning mellan rapporteringstillfällena med genomgång
av specifika åtgärder för att verkställa insatserna.
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Frekvenstillsyn IVO
IVO utför regelbunden tillsyn, så kallad frekvenstillsyn, över bostäder enligt
9 § 8 LSS med särskild service för barn och unga.
IVO har under året fattat beslut utifrån frekvenstillsyn på två boenden med
fokus på hur ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet till
kommunikation i form av alternativ och kompletterande kommunikation
(AKK). För båda boendena avslutades tillsynen med förbättringsområdet att
personalens kompetens i AKK behöver förbättras.
IVO har även genomfört en uppföljning av 2018 års tillsynsbeslut gällande
ungdomars möjlighet till kommunikation på ett boende. I den uppföljande
tillsynen gjorde IVO bedömning att ungdomarna ges möjlighet till alternativ
och kompletterande kommunikation.
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har under året genomfört ett antal inspektioner i nämndens
verksamheter. Vid några av dessa inspektioner har Arbetsmiljöverket bett om
förtydliganden och påpekat förbättringsområden. Utifrån inspektionerna sker
ett utvecklingsarbete inom avdelning LSS-bostäder som rör uppbyggnad av en
pedagogisk struktur och inom avdelning myndighet och socialpsykiatri som
rör ett återhämtningsinriktat arbetssätt.
Arbetsmiljöverket har i januari 2020 fattat beslut om ett föreläggande med vite
gällande ett LSS-boende som innebär att om nämnden inte genomfört vissa
åtgärder senast den 18 mars 2020 riskerar man ett vite om 30 000 kronor.
Bakgrunden till beslutet är att Arbetsmiljöverket inspekterade verksamheten i
juni 2019 och fann vissa brister i arbetsmiljön. Vid uppföljning i november
2019 visade det sig att bristerna fanns kvar. Arbetsmiljöverkets krav på
åtgärder är att verksamheten ska upprätta en skriftlig riskbedömning av ohälsa
och olycksfall i arbetet samt, utifrån resultatet av riskbedömningen, upprätta
en skriftlig handlingsplan med åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
i arbetet.
Riksdagens ombudsmän (JO)
JO har under året kritiserat nämnden vid ett tillfälle för passiv och långsam
handläggning i ett ärende gällande personlig assistans enligt LSS.
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO har inlett tillsyn med anledning av en anmälan om åldersdiskriminering.
Ärendet är pågående.
Iakttagelser som rör verksamhet

Handläggningstider
Förvaltningen har fastställt en handläggningstid på max fyra månader. I augusti
2019 var målet uppnått för flertalet ärendetyper, dock med undantag av
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personlig assistans där handläggningstiden var cirka 4,5 månader. Vid årets slut
var målet om max fyra månaders handläggningstid uppnått för samtliga
ärendetyper, inklusive personlig assistans.
Hälso- och sjukvårdsorganisationen
Nämnden har sedan bildandet haft utmaningar som rör rekrytering av
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Ett flertal vakanser bemannas av
inhyrd personal, vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Totalt bemannas
cirka 47% av den legitimerade personalen i hälso- och sjukvårdsorganisationen
av inhyrd personal, varav 21% är enligt avtal med Colligo Vårdkompetens AB
och resterade via BUMS som är Malmö stads egna bemanningsteam
(Bemanning Uthyrning Malmö Sjuksköterskor). Även fortsättningsvis krävs
rekrytering av legitimerad personal för att säkerställa uppbyggnaden av hälsooch sjukvårdsorganisationen. Sedan september 2019 bemannas helgerna under
dagtid av kommunens sjuksköterskor.
I samband med personalredovisningens 2018 gav kommunstyrelsen nämnden
i uppdrag att inkomma med en redovisning av nämndens arbete med att
minska behovet av extern bemanning av sjuksköterskor. En sådan redovisning
lämnades i september 2019. I redovisningen framkom att nämnden arbetar
med att attrahera och behålla sjuksköterskor genom bland annat teambaserat
arbetssätt, tydliga uppdrag, kompetensutveckling och ett tydligt ledarskap.
Barnrättsperspektiv
Den 1 januari 2019 startade nämnden en barnenhet. Enligt nämnden innebär
den nya enheten ökade förutsättningar för arbete med att främja goda
uppväxtvillkor och arbete med barnrättsperspektiv Under året har det pågått
ett utvecklingsarbete med att integrera ett barnrättsperspektiv i arbetssätt och
processer, bland annat i form av kompetensutveckling till medarbetare.
I myndighetsenheten finns utmaningar som rör beaktande av barnets
perspektiv i utredningsprocessen. Genomsnittsvärdet på målindikator gällande
andel utredningar enligt LSS och SoL där prövning av barnets bästa framgår
redovisas i årsanalysen 2019 till 69,5% (målvärde 100%). Det pågår ett arbete
med att ta fram ett material att använda i samtal med barn. Under året har en
barnrättsspecialist haft handledning med verksamheten för att barnets bästa
ska integreras i utredningarna på ett tydligare sätt. Detta arbete ska fortsätta
under 2020.
Förvaltarenheten
Under året har en förvaltarenhet startat som består av anställda ställföreträdare
med uppdrag att vara god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden har
det ekonomiska ansvaret för verksamheten och ersätter funktionsstödsnämnden för faktiska kostnader.
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Brukarnas delaktighet
Genomförandeplaner är viktiga för att skapa möjlighet till självbestämmande
och delaktighet för brukare. Under året har det genomförts granskningar enligt
plan för intern kontroll som rör genomförandeplaner. För ett godkänt resultat
skulle en genomförandeplan vara upprättad/ uppdaterad under de senaste sex
månaderna och brukaren skulle vara delaktig. I avdelning LSS-bostäder var
86% av granskningarna godkända och i avdelning myndighet och
socialpsykiatri var 100% av granskningarna godkända. I avdelning stöd, hälsa
och daglig verksamhet var 58% av granskningarna godkända. För att höja
andelen godkända genomförandeplaner har åtgärder vidtagits eller planeras att
vidtas, bland annat har en omsorgspedagog anställts och ytterligare två ska
anställas för att stödja medarbetarna i upprättande och uppdatering av
genomförandeplaner, utbildning i IBIC (individens behov i centrum) har
genomförts och ska fortsätta under 2020 för att öka kvaliteten i
genomförandeplanerna och arbete med att kvalitetssäkra och utveckla
dokumentationen ska fortsätta under 2020.
Under hösten 2019 genomfördes en brukarundersökning i avdelning LSSbostäder. Svarsfrekvensen på undersökningen var cirka 51% (279 svar). Enligt
en preliminär analys av resultatet har tre utvecklingsområden identifierats;
trygghet, bemötande och trivsel. I samråd med medarbetare och brukare ska
åtgärder för att förbättra trygghet, bemötande och trivsel tas fram under 2020.
Som en första åtgärd ska medarbetare på boenden genomföra egna analyser
och identifiera lokala förbättringsområden med fokus på de tre
utvecklingsområdena. Det finns ett stödmaterial framtaget för detta och en
operativ arbetsgrupp har påbörjat arbetet tillsammans med medarbetarna.
Under 2019 startade Fänrik rum fem där representanter från
brukarorganisationer och tjänstepersoner från nämndens verksamheter finns
tillgängliga för dialog med Malmöborna varje vecka. Sedan tidigare finns så
kallade brukarråd två gånger per termin där verksamheten träffar
brukarorganisationer.
Kö till bostad
Den 31 december 2019 fanns 19 personer i kö till en bostad med särskild
service enligt LSS. Motsvarande siffra vid delårsrapporteringen 2019 var 24
personer. Personerna på kölistan har anvisats lägenhet men tackat nej,
alternativt pågår planering för anvisning.
Basal hygien
I sammanställning av avvikelser 2020 framkommer att det finns brister som
rör basal hygien. I syfte att öka förståelsen kring den basala hygienen har
hygiendialoger genomförts i utvalda verksamheter och under 2020 ska
egenkontroller och kontroller inom ramen för intern kontroll utföras inom
området.
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Social dokumentation
Liksom tidigare år har den sociala dokumentationen identifierats som ett
förbättrings- och utvecklingsområde i verksamheten. Under året har samtliga
verksamhetsavdelningar arbetat med att säkra och utveckla den sociala
dokumentationen. Samtliga avdelningar ska fortsätta arbetet under 2020.
Skyddsåtgärder
Förvaltningen arbetar aktivt med olika arbetsformer och samarbeten kring
brukare med omfattande utmanade beteende, bland annat utifrån strategisk
handlingsplan för utveckling av arbete med personer med utmanande
beteende och Malmö stads process för arbetet med skyddsåtgärder.
Vid riskdialogerna 2019 lyftes en förvaltningsgemensam risk att processen för
skyddsåtgärder inte följs, och att verksamheterna därmed är dåligt rustade att
möta brukare med utmanande beteende. Under 2020 ska egenkontroller av
skyddsåtgärder att genomföras inom bostäder med särskild service för vuxna,
korttidsverksamheter och daglig verksamhet.
Kvalitetsarbete
Nämnden sammanställer årligen en patientsäkerhetsberättelse och en
kvalitetsberättelse. Nämnden kommer att besluta om dessa i mars 2020.
Under året har det pågått ett utvecklingsarbete gällande det systematiska
kvalitetsarbetet, bland annat i form av digitalisering av ledningssystemet.
Vidare har ett förslag på en gemensam struktur för att skapa förutsättningar
till ökad kvalitet tagits fram, exempelvis genom gemensamma mallar, processer
och uppdragsbeskrivningar.
Under året har arbetet med kvalitetsråd utvecklats vilket ska fortsätta under
2020. Vidare har ett arbete inletts med att få en mer enhetlig hantering av
synpunkter och klagomål som ska gälla för hela socialtjänsten i Malmö stad.
Under hösten 2109 har ett arbete inletts med fokus på kvalitet och uppföljning
av beviljade insatser. Inom myndighetsenheten kommer tre tjänster inrättas
som så kallade förste biståndshandläggare, dessa ska tillsammans med
ledningsgruppen arbeta systematiskt med ärendehandledning, prioriteringar,
struktur och kvalitetsarbete.

Ekonomi
Att nämndens verksamhet bedrivs på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt innebär att:
•
•

nämnden bedriver verksamheten inom de beslutade ekonomiska
ramarna och vidtar korrigerande åtgärder vid behov
nämnden avlämnar tillförlitliga ekonomiska prognoser
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•

nämnden följer upp ekonomin i enlighet med kommunstyrelsens
anvisningar

3.3.1 Budget och utfall
Av Riktlinjer för ekonomistyrning4 framgår att nämnden utifrån
kommunfullmäktiges budget ska upprätta en budget för nämndens
verksamheter. Budgeten ska innehålla en redovisning av hur tilldelade
ekonomiska ramar ska användas.
Granskningen visar att nämnden har beslutat om en budget i balans och
redovisat hur tilldelade ekonomiska ramar ska användas.
I tabell 1 nedan redovisas nämndens budget 2019, utfall 2019 samt avvikelse i
förhållande till budget.
Tabell 1: Resultaträkning, mkr

Budget 2019

Just utfall

Intäkter
Totala intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Totala kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Skatter, KB och
generella
statsbidrag
Verksamhetens
resultat
Övriga finansiella
intäkter

440,84
440,84
-1 315,71
-1 053,75
-4,98
-2 374,43
-1 933,59
1 935,30
1 935,30

476,30
476,30
-1 336,23
-1 066,84
-4,81
-2 407,88
-1 931,59
1 935,30
1 935,30

Avvikelse
utfall budget
35,45
35,45
-20,53
-13,10
0,17
-33,45
2,00
0,00
0,00

1,71

3,71

2,00

0,00

0,01

0,01

Övriga finansiella
kostnader
Finansiella poster
Resultat

-1,71

-1,56

0,15

-1,71
0,00

-1,55
2,16

0,16
2,16

Källa: Ekot/Qlickview

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om cirka 2,2 mkr.
Några av nämndens verksamheter redovisar negativa budgetavvikelser vilket
balanseras av överskott inom andra verksamheter.
4
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Negativa budgetavvikelser kan bland annat förklaras av ökade kostnader för
inhyrd personal inom sjuksköterskeorganisationen, högre personalkostnader
till följd av ett ökat vårdbehov hos brukare inom LSS-boenden och högre
kostnader än budgeterat för externa platser LSS vilket beror på försenad start
av nya boenden.
Försenad LSS-utbyggnad av nya boenden och personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken genererar ett överskott för perioden. Vidare förbättras
periodens resultat av budgeterade medel för oförutsedda kostnader.
Investeringsbudget

Av Riktlinjer för ekonomistyrning5 framgår att nämnd ska planera och
prioritera behovet av investeringar i relation till den investeringsram som
beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte överstigas
utan beslut i kommunfullmäktige.
Granskningen visar att nämnden tilldelades en investeringsram om 8 000 tkr
för 2019. I april 2019 prognostiserade nämnden ett nollresultat avseende
ordinarie investeringsplan och en negativ budgetavvikelse om 1 500 tkr till
följd av förändrad beloppsgräns för anläggningstillgångars anskaffningsvärde.
Kommunfullmäktige beslutade i juni att tilldela nämnden en utökad
investeringsram om 1 500 tkr för 2019. Nämndens investeringsram justerades
därmed till 9 500 tkr 2019.
För helåret har nämndens investeringsram uppgått till 9 457 tkr. Nämnden har
således planerat och prioriterat behovet av investeringar i förhållande till
investeringsramen.
3.3.2 Prognossäkerhet
Nämnden har under året lämnat följande prognoser:
Tabell 2: Prognosjämförelse, mkr

Bidrag
Övriga intäkter
Totala intäkter
Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga
personalkostnader

5

Prognos EP
Prognos delår Utfall 2019
(april) 2019
(augusti) 2019
95
127
88
353
349
359
448
476
447
-944
- 959
-941
-369
-371
-367
-8

-8

-6
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Totala
personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar
Totala övriga
kostnader
Nettokostnad exkl.
finansnetto
Kommunbidrag
Finansiella kostnader
Nettokostnad
Resultat

-1 316
-179
-881
-5

-1320
-178
-879
-5

- 1 336
-178
-889
-5

-1 065

-1062

-1072

-1 934
1 935
-2
-1 935
0,0

-1934
1935
-2
-1935
0,0

-1932
1935
-2
-1 933
2

Källa: Ekot/Qlickview

Granskningen visar att nämndens prognossäkerhet varit god under året.
Nämnden har under året prognostiserat för ett helårsresultat i balans med
budget vilket är nära resultatet för 2019 som uppgår till ett överskott om cirka
2 mkr.
3.3.3 Uppföljning
Av Riktlinjer för ekonomistyrning6 framgår att nämnden ska rapportera till
kommunstyrelsen om ekonomin under året i enlighet med kommunstyrelsens
anvisningar. Vidare framgår att nämnden även för sin egen del regelbundet ska
följa utvecklingen för nämndens verksamheter och vidta korrigerande åtgärder
efter behov.
Granskningen visar att nämnden har följt upp ekonomin under året och följt
kommunstyrelsens anvisningar.

4 Räkenskaper
I detta avsnitt återfinns bedömning av om nämndens räkenskaper är
rättvisande och upprättade i enlighet med kommunal bokförings- och
redovisningslag och god redovisningssed. Balans- och resultaträkning ska ge
en rättvisande bild av nämndens resultat och förmögenhetsställning.
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt som rättvisande. Balans- och
resultatposter kommenteras endast i de fall väsentliga avvikelser noterats i
förhållande till god redovisningssed.

6
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5 Fördjupad granskning
Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och
där revisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte är tillräcklig.
Fördjupade granskningar är avgränsade och inriktade på en viss verksamhet,
process eller rutin.

Avvikelsehantering
Syftet med granskningen var att bedöma om nämndens avvikelsehantering är
ändamålsenlig. Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda
bedömningen att avvikelsehanteringen i huvudsak är ändamålsenlig. Det har
dock identifierats ett antal angelägna förbättringsområden i granskningen.
Bedömningen är att:
-

det i huvudsak finns dokumenterade rutiner för avvikelsehantering
nämnden inte fullt ut säkerställer att rutinerna är kända av
medarbetarna
avvikelser inte fullt ut hanteras i enlighet med gällande bestämmelser
nämnden i huvudsak sammanställer och analyserar avvikelser så att
förbättrande åtgärder kan vidtas

Nämnden rekommenderas säkerställa att:
- det finns tydliga rutiner som rör samtliga delar av avvikelsehanteringen
- medarbetarna årligen får information om sin rapporteringsskyldighet
- alla typer av avvikelser, inklusive synpunkter och klagomål, rapporteras
och utreds
- utredning och uppföljning av avvikelser sker inom rimlig tid och med
god kvalitet
- resultat av sammanställning och analys av avvikelser sprids inom
förvaltningen
Nämndens yttrande
Nämnden har i ett första yttrande (FSN-2019-1836) redogjort för vidtagna och
planerade åtgärder med anledning av Stadsrevisionens granskning av
avvikelsehanteringen.
Av yttrandet framgår att nämnden anser att de identifierade
förbättringsområdena som framkommer i granskningen till stor del
överensstämmer med nämndens bild av avvikelsehanteringen i förvaltningen.
Exempel på åtgärder som beskrivs i yttrandet:
-

Ett nytt IT-system för avvikelsehantering ska upphandlas. I samband
med upphandlingen kommer arbetsprocesserna att ses över.
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-

Stärka befintliga strukturer samt se över informationsmaterial för att
säkerställa att chefers årliga information om rapporteringsskyldigheten
genomförs och sker likvärdigt.
Genomföra en översyn av information och rutiner som finns
publicerade på intranätet Komin samt extern webbplats malmo.se och
tydliggöra uppföljningsansvaret för dessa.
Lyfta behov av att tydliggöra stadsgemensamma mallar för rutiner och
dokument till stadskontoret Malmö stad, exempelvis ”beslutad av”
osv.
Ta fram rutin för tillämpning av lex Maria
Genomföra uppföljande webbenkät riktad till medarbetare, där en del
specifikt avser kännedom om rapporteringsskyldighet.
Utveckling av strukturen för funktionsstödsförvaltningens
kvalitetsråd.
Tillsätta ny funktion i form av en funktionsstöds- och
tillgänglighetssamordnare, vars uppgift delvis innefattar att ha ett nära
samarbete med Malmö stads kontaktcenter samt vägleda personer till
rätt funktion vid synpunkter och klagomål.

Vidare ska nämnden senast 2020-10-01 inkomma med ett uppföljande
yttrande med redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits under 2019–2020
samt vilken effekt dessa haft i verksamheten.

LSS-verksamheten (uppföljning)
Stadsrevisionen genomförde en fördjupad granskning av LSS-verksamheten
under hösten 2018. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden
säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig styrning och ledning samt
uppföljning av LSS-verksamheten.
Den sammanvägda bedömningen var att nämnden i huvudsak säkerställer att
det bedrivs en ändamålsenlig styrning och ledning samt uppföljning av LSSverksamheten. I granskningen framkom även att det fanns ett antal
utvecklingsområden.
Med anledning av granskningen har nämnden under 2019 inkommit med ett
uppföljande yttrande (FSN-2018-1284). Det uppföljande yttrandet innefattar
en redogörelse av genomförda åtgärder och dess effekter i verksamheten.
Exempel på åtgärder som beskrivs i yttrandet:
-

Brukarinflytande
Kommunikativt och kognitivt stöd
Kommunikativa och digitala lösningar
Genomförandeplaner
Brukare med särskilt utmanande beteende
Handläggningstider
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-

Likvärdiga bedömningar i myndighetsutövningen
Trygghet
Underhållsbehov för LSS-boenden
Risker inom LSS-verksamheten
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Bilaga 1. Nyckeltal Personalstatistik
2018

2019

2547

2767

74

73

Total sjukfrånvaro i %

7,58

7,48

Personalomsättning i %

11,3

12,5

Antal anställda omräknade till heltid
Kvinnor, andel i %

Källa: Stadskontoret
Sjukfrånvaro
Under året har nämnden haft ett målvärde gällande sjukfrånvaro under
nämndsmålet Funktionsstödsnämndens medarbetare ska, för brukarnas bästa, ges
förutsättningar i form av trygga anställningar, goda arbetsvillkor och rätt kompetens.
Målvärdet för sjukfrånvaron 2019 var högst 7%, vilket inte uppnåddes då
utfallet blev 7,48%. Dock noteras en minskning jämfört med 2018 då den
totala sjukfrånvaron var 7,58%.
Personalomsättning
Nämnden har under året särskilt följt personalomsättningen för sektionschefer
respektive stödassistenter och aktivitetsledare. Personalomsättningen för
sektionschefer var under året 12,2%, nämnden nådde inte målvärdet på högst
7,2%. Motsvarande siffra 2018 var 7,2%. I sammanhanget bör beaktas att
förvaltningen har utökat med verksamheter vilket medfört nyrekrytering av
sektionschefer, detta påverkar den procentuella personalomsättningen då
dessa ingår i statistiken.
Stödassistenter och aktivitetsledare är de största yrkesgrupperna i
funktionsstödsförvaltningen. Personalomsättningen för stödassistenter var
under 2019 11,9% (målvärde högst 8%), i jämförelse med 8,8% 2018. För
aktivitetsledare var motsvarande siffra 9,8% (målvärde högst 10%), i
jämförelse med 15,9% 2018.
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Stadsrevisionens uppdrag
Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska
den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i
Malmö granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra
verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de
förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet och de sakkunniga revisorerna
på revisionskontoret.
Utifrån resultatet i granskningen lämnas ofta rekommendationer till de
granskade nämnderna och bolagen. Rekommendationer lämnas när
revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att förbättra verksamheten.
Stadsrevisionen följer upp om nämnden eller bolaget har genomfört åtgärder
för att följa revisorernas rekommendationer.
Fördjupade granskningar rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter som
publiceras på Stadsrevisionens hemsida löpande under året. För varje nämnd
och bolag skrivs dessutom en årsrapport som sammanfattar det gångna årets
granskning och ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin ansvarsprövning utifrån kommunallagen.
Du hittar Stadsrevisionens rapporter på www.malmo.se/stadsrevisionen.
Kontakta Stadsrevisionen:
▪
▪
▪
▪

Telefon: 040-34 19 55
E-post: malmostadsrevision@malmo.se
Postadress: Stadsrevisionen Malmö stad, 205 80 Malmö
Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1
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