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Inledning
Funktionsstödsnämnden fastställde vid sammanträde den 27 januari 2020 internkontrollplan för
funktionsstödsförvaltningen.
Internkontrollplanen togs fram utifrån förvaltningens riskanalyser. Utöver de risker som förvaltningen
identifierade har kommunstyrelsen beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga
nämnder i Malmö stad.
Uppföljning av internkontrollplan 2020 har skett i samband med ekonomisk prognos och delårsrapport
under 2020. Uppföljning av internkontrollplan 2020 i samband med årsanalysen omfattar samtliga
granskningsområden och direktåtgärder i planen. De tre kommungemensamma granskningarna samt
självskattningen rapporteras till kommunstyrelsen.
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Ansvar
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.
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Arbetsgång vid internkontrollgranskning
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, ansvarig avdelningschef samt vid behov till
förvaltningsdirektör. Avdelningschef beslutar om förbättringsåtgärder.
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Kommungemensamma granskningsområden
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-11 om tre gemensamma granskningsområden
för Malmö stads nämnder:
· otillåten påverkan
· förmån av kost
· röjande av sekretess
Dessa ingår som obligatoriska granskningar i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2020 och har
granskats på sätt som beskrivs i kommunstyrelsens ärende och stadskontorets anvisningar.
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Direktåtgärder
Risk: Risk för brister i HSL-dokumentation/journalföringen vilket kan leda till
patientsäkerhetsrisker
Beskrivning av risk
Förvaltningsövergripande risk
Åtgärd: Ta fram åtgärdsplan
Vad ska göras:
Journalföringen har granskats under 2018-2019 och resultatet visar på brister. En åtgärdsplan ska tas fram
och följas genom direktåtgärd i intern kontroll. Planen omfattar tre inriktningar: 1. Kartläggning av
dokumentationen som helhet utifrån tidigare granskningar. 2. Se över introduktion och utbildning i
dokumentation samt systemet Procapita. 3. Lyfta förslag till HSL-utvecklingsgrupp för att öka
användarvänligheten i Procapita.
Genomförda åtgärder
Dokumentationsansvariga (SA) i både sektionen för sjuksköterskor och undersköterskor samt
rehabsektionen har arbetat aktivt med den framtagna planen och åtgärder kopplade till den under året.
Några delar har fått stå tillbaka på grund av Coronapandemin, men i stort är samtliga punkter genomförda
och resultaten av kollegial granskning finns sammanfattade och beskrivna i en egenkontroll (inom ramen
för ledningssystemet) gällande kollegial granskning. Resultaten i båda verksamheterna visade på förbättrat
resultat i kollegial granskning men det finns fortsatt utvecklingsområden.
Dokumentationsansvariga har genomfört fördjupningsutbildningar i Procapita i respektive verksamhet,
introducerat nya kollegor i systemet samt kunnat ge handledning i dokumentation i det dagliga arbetet.
En sammanställning av åtgärder och insatser för 2020 pågår och kommer att förmedlas till medarbetare,
sektionschefer och enhetschefer i Hälso- och sjukvårdsenheten samt medicinskt ansvariga.
(Funktionsstödsnämnden)

Risk: Risk att inte kunna rekrytera personal i form av stödassistenter,
stödpedagoger och omsorgspedagoger vilket kan leda till bristande kvalitet i
insatser till brukare
Beskrivning av risk
Förvaltningsövergripande risk. Risk att inte kunna rekrytera personal i form av stödassistenter,
stödpedagoger och omsorgspedagoger i den utsträckning som det finns behov av i verksamheterna, vilket
kan leda till bristande kvalitet i insatser till brukare.
Åtgärd: Insatser kring praktiksamordning, introduktion och sommarrekrytering
Vad ska göras:
Uppstart av arbetsgrupper som ska hantera introduktion och praktiksamordning samt rekrytering av
sommarvikarier.
Genomförda åtgärder
För att hantera introduktionen har stabsavdelningarna inom ramen för målkedjan tagit fram ett
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gemensamt åtagande om att skapa tillgängliga och tydliga introduktions- och
kompetensutvecklingsprogram som är anpassade för samtliga yrkesroller. Under hösten har fokus varit att
sammanställa ett nytt, mer helhetsomfattande introduktionsprogram för sektionschefer. En workshop för
att undersöka behov och idéer kring introduktionsprogram för sektionschefer hölls med en utsedd grupp
sektionschefer i september. Utifrån resultatet på workshoppen uppdaterades materialet och presenterades
på utökad förvaltningsledning för förankring. Syftet var också att påbörja implementering av det nya
introduktionsprogrammet.
Vad gäller innehåll i introduktionsprogram för andra yrkesroller så pågår ett arbete med att sammanställa
det introduktionsmaterial som finns för yrkesrollerna biståndshandläggare, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt för personal som arbetar med barn och unga inom enhet 6 i
avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet.
Introduktionsprogrammens struktur och upplägg bygger på olika exempel från förvaltningens enheter och
exempel som identifierats vid omvärldsbevakning. Medarbetare och chefer som representerar ovanstående
yrkesroller/enhet kommer att vara involverade i att bearbeta och förbättra strukturen och upplägget innan
samtliga yrkesroller i förvaltningen kopplas på.
Förväntade resultat av tillgängliga och tydliga introduktions- och kompetensutvecklingsprogram är att
medarbetare ska ha den kunskap och det stöd de behöver för att känna sig trygga i att utföra sitt uppdrag.
Detta förväntas resultera i högre kvalitet i arbetet med förvaltningens målgrupper. Under 2020 var planen
för åtagandet att strukturen för introduktionsprogrammen skulle vara klar och innehåll för minst fem
yrkesroller skulle vara samlat i programmen. Till följd av att resurser behövt läggas på andra
arbetsuppgifter under Coronapandemin har arbetet inte kunnat genomföras helt som planerat. Arbetet
med introduktions- och kompetensutvecklingsprogram fortsätter under 2021.
Vad avser praktiksamordning har en arbetsgrupp under våren kartlagt och identifierat
förbättringsområden kring praktikantmottagandet i förvaltningen. Arbetsgruppens förbättringsförslag kan
sorteras in i fyra huvudområden:





tydliggöra praktikorganisationen och praktikprocessen
utveckla handledarskapet inklusive introduktionen av praktikanter
förenkla tillhandahållandet av praktikplatser
kvalitetssäkra praktikplatsannonserna

Inledande diskussioner och förberedelsearbeten har påbörjats inom samtliga områden. Framförallt har
fokus legat på att tydliggöra praktikorganisationen genom att ta fram ett organisationsschema och se över
befintliga roll- och ansvarsbeskrivningar. I arbetet med att förenkla anskaffning och tillhandahållande av
praktikplatser håller en riktlinje på att tas fram. Under hösten har också utvärdering av IT-systemet
Praktikplatsen.se genomförts. Resultatet förväntas komplettera den tidigare kartläggningen av
praktikantmottagandet.
Inför sommarrekryteringen kartlades nuläget och det konstateras bland annat att förvaltningen ligger väl
framme vad gäller exponering i sociala medier. Utvecklingsområden identifierades också såsom arbetet
med ambassadörer och förekomst av intern konkurrens mellan verksamheterna i rekryteringssituationer.
En övergripande bild över sommarvikariernas upplevelse av tiden på funktionsstödsförvaltningen behöver
också tas fram.
Utbrottet av Coronapandemin kom parallellt med sommarrekryteringen. I samband med detta inrättades
ett rekryteringsteam för att hantera den rekrytering som behövde ske utöver ordinarie sommarrekrytering.
Teamet har tagit fram förslag till förbättringar avseende rekrytering inom förvaltningen samt arbetat upp
en digital rekryteringsprocess. Behovsanalyser inför kravprofiler har förbättrats vilket kommer vara till
nytta inför sommarrekryteringen 2021.
(Funktionsstödsnämnden)
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Risk: Risk att kvaliteten i den sociala dokumentationen inte möter krav i lag och
föreskrifter på grund av bristande kunskap samt avsaknad av aktuell gemensam
riktlinje i förvaltningen, vilket kan leda till bristande inflytande och delaktighet
för brukare i vardagen samt brister i de insatser som ges
Beskrivning av risk
Förvaltningsövergripande risk. Risk att kvaliteten i den sociala dokumentationen inte möter krav i lag och
föreskrifter på grund av bristande kunskap samt avsaknad av aktuell gemensam riktlinje i förvaltningen,
vilket kan leda till bristande inflytande och delaktighet för brukare i vardagen samt brister i de insatser som
ges.
Åtgärd: Gemensam riktlinje och utbildningsmaterial för förvaltningen
Vad ska göras:
Ta fram gemensamma och aktuella riktlinjer samt utbildningsmaterial för social dokumentation. Idag finns
olika rutiner och utbildningar men ingen samlad riktlinje för förvaltningen. Strategiska avdelningen
samordnar arbetet. Alla verksamhetsavdelningar är delaktiga.
Genomförda åtgärder
Ett förslag till förvaltningsövergripande riktlinje och utbildningsmaterial gällande social dokumentation
har tagits fram. Social dokumentation inbegriper i detta fall bland annat dokumentation i systemet Lifecare
i form av genomförandeplaner och löpande anteckningar. En ambition med riktlinjen är att den ska vara
användarvänlig så att verksamheternas medarbetare lätt kan arbeta utifrån den. Avdelningscheferna
beslutade i september 2020 att framtaget förslag till riktlinje och utbildningsmaterial ska gälla i
förvaltningen.
(Funktionsstödsnämnden)

Risk: Risk att delegeringsprocessen inte följs på grund av bristande
förutsättningar i flera olika delar av organisationen vilket kan leda till
patientsäkerhetsrisker
Beskrivning av risk
Förvaltningsövergripande risk. Risk att delegeringsprocessen där legitimerad personal delegerar till
personal i verksamhet inte följs på grund av bristande förutsättningar i flera olika delar av organisationen
vilket kan leda till patientsäkerhetsrisker.
Åtgärd: Utbildningsinsatser
Vad ska göras:
Två utbildningar riktade till chefer kommer att genomföras, en med fokus på arbetsledning och en med
fokus på teamsamverkan.
Genomförda åtgärder
Med hänvisning till det rådande läget med Coronapandemin har utbildningsinsatserna ställts in. De
planeras att genomföras 2021 mellan februari och maj. Istället tog medicinskt ansvariga sjuksköterskor och
enhetschef i hälso- och sjukvårdsenheten fram en tillfällig delegeringsrutin utifrån de tre olika scenarier
som stadskontoret har beslutat: en sjukfrånvaro hos medarbetare på 10-20 %, 20-40 % och över 50%.
Både riskanalys samt riskbedömning har gjorts i samband med den tillfälliga delegeringsrutinen för att
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säkerställa patientsäkerhet samt medarbetarskapet. Rutinen har inte behövts användas ännu.
(Funktionsstödsnämnden)

Risk: Risk för felaktigheter i redovisningen och bristande uppföljning av
kundfordringar i samband med att faktureringssystemet Bill byts till Ekot
Beskrivning av risk
Risk för kvalitetsbrister avseende redovisning av intäkter i samband med att debiteringsenheten går över
från faktureringssystemet Bill till Ekot, vilket kan leda till felaktigheter i redovisningen och bristande
uppföljning av kundfordringar.
Åtgärd: Kontroll av redovisning av intäkter från kundfakturor och uppföljning av
kundfordringar efter att Bill bytts till Ekot
Vad ska göras:
Kontroll av att intäkter, från debiteringsenhetens löpande fakturering till förvaltningens brukare, redovisas
korrekt samt att kundfordringar kan följas upp på ett tillfredsställande sätt. Kontrollen som ska omfatta
fakturering till samtliga brukare på tio olika LSS-boende utförs tre månader efter att debiteringsenheten
gått över från Bill till Ekot.
Genomförda åtgärder
Vid årsskiftet gick debiteringsenheten över från att använda faktureringssystemet Bill till att använda
ekonomisystemet Ekot för all fakturering. Debiteringsenhetens första fakturering till
funktionsstödsförvaltningens brukare genomfördes i januari 2020 och därefter har faktureringen skett
månadsvis.
För att säkerställa att intäkterna från debiteringsenhetens löpande fakturering redovisas rätt har
faktureringen för tio LSS-boende som genomfördes i mars kontrollerats. Uppgifter om fakturering från
verksamhetssystemet Procapita har jämförts med redovisade intäkter i ekonomisystemet Ekot. Kontrollen
visade att redovisade intäkter i ekonomisystemet Ekot stämde överens med uppgifterna från
verksamhetssystemet Procapita.
Sedan maj tar debiteringsenheten fram en rapport över obetalda kundfakturor i samband med varje
månadsskifte. Rapporten ger förvaltningen möjlighet att följa upp kundfordringar på ett tillfredsställande
sätt.
(Ekonomiavdelning)
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Granskningar
Nämndens granskningar
Risk: Risk för att basal hygien inte följs vilket kan leda till spridning av smittor och
ohälsa hos brukare
Beskrivning av risk
Risk för att basal hygien inte följs vilket kan leda till spridning av smittor och ohälsa hos brukare.
Förvaltningsövergripande risk.
Enhet
Funktionsstödsnämnden
Granskning: Följsamhet till basala hygienrutiner
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Verksamheter inom funktionsstödsförvaltningen där omvårdnadsarbete/direkt vård- och omsorgsarbete
utförs. Rutin för basal hygien, Malmö stad samt Vårdhygieniska rutiner för kommunal vård och omsorg,
Vårdhygien Skåne.
Syfte med granskningen:
Att kartlägga verksamheternas följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler för att få ett samlat
underlag för eventuella förbättringsåtgärder.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen kommer att omfatta de verksamheter inom förvaltningen där omvårdnadsarbete / direkt
vård och omsorgsarbete utförs och egenkontroll i form av checklista har genomförts.
Granskningsmetod:
Hygiendialoger kommer att genomföras av medicinskt ansvariga i utvalda verksamheter utifrån
verksamheternas genomförda egenkontroller 2019/2020. Slutlig metod fastställs första kvartalet 2020,
utifrån resultat av 2019 års granskning och förslag på åtgärder.
Resultat
Befintliga styrdokument
Rutin för basal hygien, Malmö stad samt Vårdhygieniska rutiner för kommunal vård och omsorg,
Vårdhygien Skåne.
Fungerar styrdokument ändamålsenligt
Intentionen inför 2020 var att representanter för verksamheter inom funktionsstödsförvaltningen där
direkt vård- och omsorgsarbete utförs skulle ta fram en handlingsplan utifrån de åtgärder medicinskt
ansvariga föreslog efter granskning 2019. Arbetet med handlingsplanen skulle startats upp i mars 2020.
Dessvärre drog Coronapandemin igång, och arbetet med handlingsplanen kom inte vidare. Samtidigt blev
det som en följd av coronaviruset ett oerhört stort fokus på basal hygien, och medvetenheten och
kunskapen ökade i verksamheterna.
Medicinskt ansvarigas årliga hygiendialoger utfördes därför under sensommaren med samma upplägg som
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tidigare år, dvs hos slumpvis utvalda verksamheter och inte hos utvalda verksamheter utifrån
verksamheternas genomförda egenkontroller.
Resultatet generellt påvisar, hos både chefer och medarbetare, en större medvetenhet och förståelse till
följsamheten av basal hygien. Det beror sannolikt på den rådande Coronapandemin, där vikten av basal
hygien lyfts fram i syfte att förhindra smittspridning. Resultatet från medicinskt ansvarigas hygiendialoger
redovisas i separat rapport inom ramen för ledningssystemet SOSFS 2011:9.
Förslag på förbättringsåtgärder
Samtliga avdelningar/enheter ska under 2021 använda sig av checklista basal hygien, som medicinskt
ansvariga kommer att följa upp under 2021.
(Funktionsstödsnämnden)
Risk: Lifecare meddelande
Beskrivning av risk
Risk för att man inte läser rutinen för hur man hanterar Lifecare meddelande på ett korrekt sätt på grund
av att man inte fått information om rutinen, vilket kan leda till att man missar viktig information i Lifecare
Meddelande.
Enhet
Strategisk avdelning
Granskning: Efterlevnad av "Rutin LIfecare meddelanden".
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
”Rutin Lifecare Meddelande".
Syfte med granskningen:
Kontrollera efterlevnaden av rutinen.
Omfattning/avgränsning:
Samtliga som har behörighet till Lifecare Procapita.
Granskningsmetod:
Vecka 7 görs stickprov hos ett antal sektionschefer huruvida deras medarbetare tagit del av den skriftliga
rutinen.
Resultat
Befintliga styrdokument
Inför införandet av Lifecare meddelande tog arbetsgruppen fram en ny rutin och kommunikationsplan för
både funktionsstödsförvaltningen och hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen. Detta gjordes i samverkan
med kommunikationsavdelningarna på förvaltningarna. Informationen gick ut på Ledarnytt och andra
kanaler på Komin under augusti och september 2019. Beslut fattades av styrgrupp verksamhetssystem att
efterlevnaden av rutinen skulle följas upp första kvartalet 2020 i funktionsstödsnämndens
internkontrollplan.
Fungerar styrdokument ändamålsenligt
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Vid stickprovskontrollen ställdes följande fråga till sektionschefer: Hur många procent av dina
medarbetare har tagit del av den skriftliga rutinen kring Lifecare meddelande?
Svar från 10 sektionschefer från vardera förvaltningen gav följande resultat:



Funktionsstödsförvaltningen: 70 %.
Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen: 60 %

Det som kan utläsas av svaren från sektionscheferna är att det finns ett behov av att
sektionschef/enhetschef ser till att medarbetarna tar del av den skriftliga rutinen på ett aktivt sätt. Det vill
säga, det räcker inte med att enbart hänvisa till Komin utan det bör tas upp på t ex APT eller
verksamhetsmöten för att säkra att samtliga tagit del av rutinen.
I funktionsstödsförvaltningen ser man ett behov av att kunna koppla sändlistor enklare i systemet än det
görs idag då risken finns att dessa inte uppdateras vartefter personal slutar. I hälsa, vård- och
omsorgsförvaltningen finns liknande problem och där använder man ännu större sändlistor med fler
medarbetare vilket gör att medarbetarna gärna skickar samma information i Outlook, bland annat på
grund av sändlistornas enkelhet. Eftersom det finns en oro att meddelanden i Lifecare meddelande inte
uppmärksammas och blir liggande, skickas det ofta ett kompletterande meddelande i Outlook, vilket
medför onödigt merarbete och bidrar till minskad effektivitet.
Förslag på förbättringsåtgärder
Utbildningsinsatser är planerade i höst för legitimerad personal på båda förvaltningarna. Dessa
utbildningar ingår som ett block i ett större utbildningspaket. Det som skulle behövas framöver är att
verksamheterna tillsammans med enhetschefer/sektionschefer tar upp problematiken med att Lifecare
meddelande inte används fullt ut som det är tänkt. Då kan man samtidigt säkerställa att medarbetarna tagit
del av den skriftliga rutinen. SA (superanvändare) och ÖSA (övergripande superanvändare) kommer gärna
ut till verksamheterna och informerar och visar. Förslag att det görs en ny stickprovskontroll under
senhösten för att se hur resultatet förbättrats.
Uppföljning december 2020
Information om användning av Lifecare meddelande har inkluderats i det större löpande
utbildningspaketet för legitimerad personal.
På grund av Covid och den kraftigt ökande arbetsbelastningen i verksamheterna har en bedömning gjorts
att under hösten 2020 inte prioritera ytterligare arbete tillsammans med enhetschefer/sektionschefer eller
superanvändare/övergripande superanvändare (SA/ÖSA) och personal på plats. Att genomföra
föreslagen stickprovskontroll under senhösten för att mäta eventuell förbättring har därmed inte ansetts
meningsfullt.
Utifrån en fortsatt Covid-situation 2021 behövs det istället alternativa arbetssätt för att säkerställa
information och kunskap om rutinen samt följa upp dess efterlevnad. Detta arbete planeras att
genomföras inom ramen för Organisation Verksamhetssystem under första halvåret 2021.
(Strategisk avdelning)
Risk: Inköp enligt avtal
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
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Granskning: Granskning av att inköp görs från avtalade leverantörer eller efter
direktupphandling om avtal saknas. Inköp som inte görs enligt regler för upphandling kan
medföra ekonomiska konsekvenser.
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Rutiner för inköp och direktupphandling.
Syfte med granskningen:
Granskning av att inköp görs från avtalade leverantörer eller efter direktupphandling om avtal saknas.
Inköp som inte görs enligt regler för upphandling kan medföra ekonomiska konsekvenser.
Omfattning/avgränsning:
Kontroll av 15 fakturor med ett belopp över 10 000 kr vid två tillfällen under 2020, maj och oktober.
Kontroll av att inköp gjorts från avtalsleverantörer alternativt att direktupphandling genomförts då avtal
saknats.
Granskningsmetod:
Stickprov
Resultat
Befintliga styrdokument
Granskningen har utgått från Malmö stads samt förvaltningens rutiner och omfattar 30
leverantörsfakturor under 2020. Vid granskningen har det kontrollerats att inköp gjorts från
avtalsleverantörer eller efter direktupphandling om avtal saknas.
Fungerar styrdokument ändamålsenligt
Granskade fakturor valdes ut slumpmässigt. Avgränsning gjordes till kontogrupp 6 och 7 Övriga
verksamhetskostnader. Granskade fakturor avsåg extern bemanning av sjuksköterskor, städtjänster,
systemrelaterade kostnader, företagshälsovård, arbetskläder, företagshälsovård, bevakning, IT-utrustning,
målning, fastighetskostnader, möbler, tryckeritjänster, hyra av fordon och transporttjänst.
Vid granskningen har följande avvikelser identifierats:




En faktura avsåg inköp där avtal saknas och där dokumentation av direktupphandling inte
bifogats till fakturan vilket krävs enligt förvaltningens rutiner. Dokumentationen har kunnat
bifogas i efterhand.
En faktura avsåg inköp från en leverantör som kommunen tidigare haft avtal med men där avtalet
tog slut tidigare 2020.
En faktura avsåg hyra av växtinredning, avtalet ingicks i en tidigare förvaltning. Dokumentation
från upphandlingen har inte hittats.

Förslag på förbättringsåtgärder
Verksamheterna har ett ansvar att följa gällande regler. Marknadsplatsen ska vara första valet när inköp ska
göras. Avtalskatalogen finns tillgänglig för alla på Komin. På Komin finns det även information om inköp
och direktupphandling.
När nya chefer introduceras informerar ekonomiavdelningen om regler kring upphandling. Framöver
behövs ytterligare utbildningsinsatser för att öka kompetensen hos både chefer och beställare.
Ekonomiavdelningen gör löpande stickprovskontroller av fakturor i samband med att utbetalningar sker.
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När brister identifieras kontaktar ekonomiavdelningen attestanten. Framöver kommer
ekonomiavdelningen arbeta mer aktivt med att följa upp och informera om inköp.

(Ekonomiavdelning)
Risk: Felaktig frånvarorapportering
Beskrivning av risk
Risk för att felaktig lön/ersättning utgår på grund av att frånvarorapportering inte sker korrekt, vilket kan
leda till onödiga kostnader för förvaltningen.
Enhet
HR-avdelning
Granskning: Felaktig frånvarorapportering
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Regler och rutiner kring frånvarorapportering
Syfte med granskningen:
Identifiera orsaker till att det uppstår löneskulder.
Omfattning/avgränsning:
Stickprov
Granskningsmetod:
Stickprovskontroll och intervjuer med berörda utifrån en strukturerad intervjuguide.
Resultat
Befintliga styrdokument
Det finns rutiner och riktlinjer i den kommungemensamma processen för Anställning och lön. Det finns
utförliga beskrivningar på Komin i ”manual till HR-utan medarbetare”. Vidare finns också
förvaltningsspecifika rutiner som bl.a. innebär att varje verksamhet ska ha frånvarorutiner som anger hur
frånvaron ska meddelas och läggas in i HR-systemet.
Fungerar rutinen ändamålsenligt
I de flesta fall fungerar befintliga rutiner och lön betalas ut varje månad utan att leda till löneskulder. I
föreliggande granskning undersöks dock enbart de gånger där hanteringen avseende frånvarorapportering
av olika skäl har brustit och det har uppstått en löneskuld. I förhållande till antalet anställda i förvaltningen
är det relativt få löneskulder som uppstår, men det finns utrymme till förbättring.
Av granskningen framgår det att det finns flera olika anledningar till varför löneskulder uppstår. Resultat
påminner om det resultatet som erhölls i samband med granskningarna som genomfördes 2019 och våren
2020.
De flesta av löneskulderna rör sjukfrånvaro som inte registrerats i tid. Även för mycket uttagen semester
är med i flera av kontrollerna.
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När chefer svarar på varför löneskulden uppstår är de vanligaste svaren bristande kommunikation och
okunskap. Enligt chefer handlar okunskapen främst om att medarbeten ska registrera sin frånvaro och hur
HRutan fungerar. För medarbetarna är det vanligaste svaret bristande kommunikation. Några chefer,
medarbetare, anställningsrapportörer och HR-rapportörer har angett otydliga rutiner, bristande
information, tekniska problem och försumlighet. I något fall har det handlat om bristande kunskap om
rutinen.
Det konstateras också att ny frånvaro, när medarbetare är deltidsfrånvarande eller att frånvarograden
ändras, leder till löneskulder.
Sammanfattningsvis konstateras att det finns flera olika anledningar kring när och varför löneskulder
uppstår. Det finns en svagt ökande trend i Malmö stad och även i förvaltningen att löneskulderna blir fler.
Förslag på förbättringsåtgärder
Genomförd granskning ses som en del av ett påbörjat arbete kring löneskulder.
HR-avdelningen kommer att fördjupa sig och öka kunskapen om varför löneskulder uppstår. HRadministratörer kommer i mån av utrymme granska oattesterade frånvaroposter efter lönekörning och
återkoppla till chefer i de fall de riskerar leda till löneskulder.
Vidare kommer HR-avdelningen att planera in en träff med chefsstöden i förvaltningen, där anledningen
till varför löneskulder uppstår kan diskuteras.
HR-avdelningen kommer erbjuda sig att delta på ledningsgrupperna för att informera om ”manual till HRutan medarbetare” så att chefer kan informera vid nyanställning, och om det behövs, till redan anställda
medarbetare om att den finns.
HR-avdelningen kommer att fortsätta detta arbete under 2021.
(HR-avdelning)
Risk: Korttidsfrånvaro
Beskrivning av risk
Risk att arbetsgivaren inte startar upp rehabutredning efter upprepad korttidsfrånvaro, på grund av
bristande kunskap om rehabiliteringsprocessen, vilket kan leda till att medarbetaren inte får den
rehabilitering som behövs.
Enhet
HR-avdelning
Granskning: Korttidsfrånvaro
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Rehabiliteringsprocessen
Syfte med granskningen:
Säkerställa att medarbetaren får den rehabilitering som behövs.
Omfattning/avgränsning:
Stickprovskontroll i Adato
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Granskningsmetod:
Stickprovskontroll i Adato om 20 kortidsärenden för att säkerställa uppstart av rehabutredning
Resultat
Befintliga styrdokument
Enligt Malmö stads rehabiliteringsprocess är chefen skyldig att utreda orsakerna till frånvaron vid sex
sjukfrånvarotillfällen under senaste tolvmånadersperioden. Syftet är att utreda orsaken och vidta eventuella
åtgärder, så att medarbetaren inte drabbas av ohälsa igen.
Chefen ska kalla medarbetaren till avstämnings-/rehabiliteringsmöte. Medarbetare kan också ta initiativ till
ett avstämnings-/rehabiliteringsmöte.
Det finns fastställda frågeställningar angående orsaken till sjukfrånvaron, vilka ska diskuteras vid
avstämnings-/rehabiliteringsmötet. Chefen ska dokumentera avstämnings-/rehabiliteringsmötet och det
ska upprättas en handlingsplan där planering och eventuella åtgärder som ska genomföras framgår.
Fungerar styrdokumenten ändamålsenligt
Stickprovskontrollen genomfördes på ett urval om tjugo (20) ärenden med korttidsfrånvaro vid sex (6)
tillfällen eller mer under den senaste tolvmånadersperioden, 2019-12-06 -2020-12-06.
Av de tjugo (20) slumpvis utvalda ärendena med upprepad korttidsfrånvaro fanns det uppstartade
rehabiliteringsärenden på fjorton (14) stycken. En trend är att det är fler startade ärenden under hösten
och att många ärenden kan relateras till Coronapandemin och restriktionerna att stanna hemma vid minsta
symtom. En förklaring till att det finns fler uppstartade ärenden under hösten kan vara att förvaltningen
sedan föregående internkontroll genomfördes har informerat cheferna om vikten att starta upp
rehabärende vid upprepad korttidsfrånvaro. Resultatet påminner om den senaste granskningen då det
fanns uppstartade rehabiliteringsärenden på tretton (13) av tjugo (20) slumpvis utvalda ärendena med
upprepad korttidsfrånvaro samt att antalet startade rehabiliteringsärenden är fler när antalet
frånvarotillfällen överstiger tio (10). I vissa fall har ärenden startats i Adato men det saknas anteckningar
om undersökning och åtgärder.
Förslag till förbättringsåtgärder
Vid utbildning i rehabilitering för nya chefer kommer fortsatt ett särskilt avsnitt i utbildningen fokusera på
upprepad korttidsfrånvaro. Detta för att ge cheferna ökad kunskap i vikten av att starta upp ett
rehabiliteringsärende och utreda orsakerna till korttidsfrånvaron.
Det är viktigt att cheferna vid uppföljningsmötena, med stöd av de verksamhetsnära HR-konsulterna, inte
bara tittar på aktuella rehabiliteringsärenden utan även bevakar korttidsfrånvaron för att upptäcka sådan i
tid. Sektionschefen ska få underlag för att kunna göra analys inför uppföljningsmötet så att åtgärder kan
tas fram på mötet.
Vidare föreslås granskningsområdet även följas upp under 2021 inom ramen för intern kontroll.
(HR-avdelning)
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Kommungemensamma granskningar
Risk: Röjande av sekretess
Beskrivning av risk
Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på
grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller
pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra
organisationer eller den enskilde.
Enhet
Funktionsstödsnämnden
Granskning: Röjande av sekretess
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Det som ska granskas är verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning, rutiner och
lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att mäta organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen av
konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar Malmö stads nämnder. Undersökningen riktar sig främst till chefer på enhets- och
avdelningsnivå (exempelvis enhets- och avdelningschefer) samt till medarbetare i viss utsträckning.
Granskningsmetod:
Metoden för undersökningen baserar sig på ett centralt framtaget frågeunderlag som distribueras till
respektive förvaltning. Resultatet av undersökningen kommer att göras tillgängligt förvaltningsvis och
därmed kunna följas upp per nämnd.
Resultat
Befintliga styrdokument
Malmö stads riktlinje för informationssäkerhet och funktionsstödsförvaltningens riktlinjer för hantering av
allmänna handlingar.
Fungerar styrdokument ändamålsenligt
Under 2020 har en enkät genomförts med chefer i funktionsstödsförvaltningen och uppföljande intervjuer
med särskilt utsedda ”nyckelpersoner” inom förvaltningen har genomförts med stöd av förvaltningens
informationssäkerhetssamordnare.
Resultaten av enkäten pekar på att cheferna som svarat på frågorna bedömer sin egen kunskapsnivå kring
vad som utgör sekretessbelagd information som relativt god. Skattningen av medarbetarnas kompetens
inom samma områden är något lägre. Mängden sekretessbelagd information som hanteras är också högre
på funktionsstödsförvaltningen än hos många andra förvaltningar i och med att
funktionsstödsförvaltningen är en socialförvaltning. En hög självskattning gällande hantering av
sekretessbelagd information är positiv men det finns en viss skillnad mellan den teoretiska kunskapen och
den praktiska hanteringen. Till viss del kan det röra sig om brister i utbildningar och lättillgängligt material
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att ta del av men till viss del beror det också på en otydlighet och avsaknad av riktlinjer gällande korrekt
hantering och lagring av information.
Enkätsvaren visar på en osäkerhet kring i vilka system information ska förvaras och hur det ska hanteras
där. Osäkerheten är dock inte lika stor när det gäller den information som ska hanteras i
verksamhetssystemen som kring sådan information som förvaras utanför ett specifikt system.
Enkät och intervjuer visar också på en osäkerhet kring hanteringen av utlämning av allmänna handlingar.
Förslag på förbättringsåtgärder
Som komplement till den nuvarande introduktionen kommer funktionsstödsförvaltningen ha en digital
grundutbildning klar för chefer och chefsstöd gällande hantering av allmänna handlingar och innebörden
av att arbeta i en kommunal organisation under tidig höst. Denna ska utgöra en grund för det ansvar som
chefer har i en rådgörande roll till sina medarbetare och förväntas kunna förenkla känslan av ”lätt att göra
rätt”. Den digitala utbildningen kommer att finnas lättåtkomlig i Lärkan (personlig utbildningsportal) och
är utformad som ett stöd och en checklista som man kan gå hur många gånger som helst eller vid behov.
I en fortsatt planering bör förvaltningen sedan fortsätta sitt arbete med informationsinsatser och
informationsmaterial på ett samordnat sätt för att kunna sprida samma kunskap med tydliga direktiv till
alla delar av verksamheten. I detta arbete bör det också framgå tydligare vilka expertfunktioner som finns
att rådfråga vid osäkerhet. Men nyckeln till en generell kompetenshöjning inom området bör gå via
chefsledet som sedan för vidare kunskapen ut i organisationen.
När det gäller osäkerheten kring lagringsytor, SharePoint, G-mappar och molntjänster efterlyser
funktionsstödsförvaltningen en tydligare stadsövergripande linje för hanteringen. Tydliga riktlinjer och
förhållningssätt kring användning av de olika ytorna och vilken säkerhetsnivå respektive yta kan förväntas
ha. Som socialförvaltning har funktionsstödsförvaltningen en rad olika krav som måste uppfyllas när det
gäller lagring av information. Samtidigt finns det ett behov av att lagra information som inte hör hemma i
ett verksamhetssystem och som flera medarbetare kan dela, redigera och komma åt. Exempel på sådana
handlingar är lokala rutiner och arbetsinstruktioner på ett boende kopplat till en viss situation (måltider,
förflyttningar, gemensamhetsutrymmen osv.). Om det inte rör en enskild brukare och hör hemma i dennes
personakt så saknas en godkänd lagringsyta som är lättåtkomlig och säker för de berörda anställda.
Ärendehanteringssystemet Platina är inte ett lämpligt system eftersom inte alla har åtkomst till det och
många anställda inte har en egen dator. Andra exempel är riskbedömningar och handlingsplaner.
Det finns i dagsläget svårigheter i att utbilda medarbetare i vissa praktiska sekretessfrågor, såsom
exempelvis säkra lagringsytor och hantering av sekretess via e-post eftersom det saknas systemtekniska
lösningar och tydlig information i frågorna.

Risk: Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner
Beskrivning av risk
Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftningen när det handlar om förmåner på grund av bristande
kunskaper och dålig följsamhet mot rutiner eller brister i dessa, vilket kan leda till ekonomiska
konsekvenser och ifrågasatt förtroende från allmänheten.
Enhet
Funktionsstödsnämnden
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Granskning: Kostförmåner
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen omfattar instruktioner/policyer och liknande samt rutiner som syftar till att säkerställa att
det blir rätt utifrån gällande regler på området kostförmåner.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att få fram underlag för att bedöma huruvida det är lätt att göra rätt, och
därigenom kunna uppskatta behov av åtgärder exempelvis i form av informationsinsatser och förbättrade
rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera brister.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar nämnder och helägda bolag och avgränsas till interna sammankomster.
Avgränsningen till interna sammankomster har gjorts av resursskäl och för att det bedöms att risken att
det blir fel är störst inom detta område.
Granskningsmetod:
Granskningen består av två delar, dels fakturagranskning och dels ett antal frågor, bland annat kring
förekomst och kvalitet i instruktioner/policyer och liknande.
Fakturagranskningen sker utifrån ett urval av fakturor. Stadskontoret bistår förvaltningar och bolag med
att ta fram slumpmässiga urval av fakturor som avser interna sammankomster. Antalet fakturor att granska
kommer att vara proportionellt mot omfattningen i respektive nämnd/bolag. Ett underlag för
dokumentation av granskningen av fakturorna kommer att tillhandahållas tillsammans med mer
detaljerade anvisningar.
Utöver fakturagranskningen kommer respektive nämnd/bolagsstyrelse få svara på ett antal frågor. Dels
frågor kring förekomst och kvalitet i instruktioner/policyer och liknande kopplat till resultatet av
fakturagranskningen, dels frågor kring hur nämnden/bolaget arbetar med att säkerställa att det blir rätt.
Resultat
Befintliga styrdokument
Sedan 2019 har funktionsstödsförvaltningen tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen en gemensam rutin som beskriver vad som gäller för
tjänstepersoner i samband med kurser, konferenser, resor, intern och extern representation, gåvor med
mera. Rutinen tas upp vid introduktionen av nya chefer. Under 2020 har förvaltningens chefer även
informerats om regler för förmånsbeskattning via nyhetsbrevet Ledarnytt.
Vid redovisningsenhetens dagliga kontroller av utbetalningar kontrolleras bland annat att syfte och
deltagare framgår av fakturor som avser representation.
Fungerar styrdokument ändamålsenligt
Funktionsstödsförvaltningen har granskat 39 fakturor som konterats på konto 76521 Arbetsplatsträffar,
interna arbetsmöten och interna konferenser. Fakturorna har valts ut av stadskontoret. Huvuddelen av
fakturorna avsåg enklare förtäring.
Granskningen visar att huvuddelen av fakturorna hanterats korrekt. Fem av fakturorna som avsåg enklare
förtäring saknade information om syftet med sammankomsten, på tre av dessa fakturor saknades även
information om deltagare. Vad gäller en av de granskade fakturorna, som avser en måltid som serverats
vid ett kortare möte, har rutinen för internrepresentation och förmånsbeskattning inte följts.
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Förslag på förbättringsåtgärder
Under hösten 2020 har förvaltningens chefer informerats om ”regler för förmånsbeskattning vid fika eller
lunch i samband med möten” via nyhetsbrevet Ledarnytt. Arbetet med att göra kontroller av fakturor som
avser representation i samband med utbetalningsjournalen samt att informera nya chefer fortsätter. Under
2021 kommer förvaltningens ekonomiavdelning genomföra extra kontroll av fakturor som konterats på
konton för intern representation vid två tillfällen.
Risk: Risk för otillåten påverkan
Beskrivning av risk
Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att hantera försök till otillåten påverkan på grund
av omedvetenhet och okunskap. Detta kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker handläggning, vilket
i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer,
negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.
Enhet
Funktionsstödsnämnden
Granskning: Otillåten påverkan
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen omfattar organisationens arbete för att upptäcka risker för och hantera fall av otillåten
påverkan.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att ta reda på om det finns medvetenhet om förekomst och beredskap att
hantera fall av försök till otillåten påverkan i nämnder och bolag.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen gäller nämnder och helägda bolag.
Granskningsmetod:
• En självskattning där respektive nämnd och styrelse får bedöma och motivera den egna utvecklingsnivån
i arbetet med att hantera fall av försök till otillåten påverkan. Ett antal påståenden ska bedömas utifrån en
tregradig skala.
• En beskrivning av hur nämnden/styrelsen ser på risker för otillåten påverkan, om det finns
verksamheter som är särskilt exponerade för risk, om det finns risk att organisationen går miste om
lärande när incidenter förekommit, lärande som kan vara till nytta i det förebyggande arbetet etc.
Anvisningar med mer specifika frågeställningar kommer att tas fram av stadskontoret.
Resultat
Befintliga styrdokument
Rutiner gällande mutor och jäv, hot och våld, trakasserier samt hur ärenden gällande skadegörelse hanteras
Fungerar styrdokument ändamålsenligt
Nedan presenteras resultatet av förvaltningen självskattning. Vidare ges en beskrivning avseende
nämndens arbete kring otillåten påverkan.
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Kommentar till ovanstående självskattning
Det finns en god kännedom om exempelvis rutiner gällande mutor och jäv, hot och våld, trakasserier samt
hur ärenden gällande skadegörelse hanteras. Det finns väl avvägda kontroller och verktyg och det sker en
successiv utveckling för ytterligare förbättringar.
Som ovan nämnts finns en god kännedom om befintliga rutiner, men dessa kan i vissa fall förstärkas med
mer konkreta exempel samt information om möjligheten till verksamhetsstöd från ekonomi, HR eller
kommunikation. Ett område som identifieras är medias roll samt vikten av att förstå sin roll som chef och
politiker i offentlig verksamhet kopplat till medias roll och meddelarfriheten. Kunskap om journalistikens
roll i demokratin och medieträning är således viktigt och bör i högre grad ingå i chefsintroduktioner,
chefsprogram osv. En viktig aspekt när det exempelvis gäller hanteringen av fall där medarbetare begår fel
är att processen inte påbörjas för sent eller brister i följsamhet.
Sammanfattningsvis finns i de flesta fall en kultur som stärker önskat förhållningssätt avseende otillåten
påverkan.
Nämndens arbete kring otillåten påverkan
Nedan lämnas en beskrivning av nämndens arbete kring otillåten påverkan utifrån givna frågeställningar.
Kartläggs risker? Har nämnden koll på var de största riskerna utifrån otillåten påverkan finns?
Det sker årligen riskdialoger i olika sammanhang. Det sker också riskbedömning (arbetsmiljö) och
riskanalyser (brukare). Det är dock inte alltid som risker kopplat till otillåten påverkan tas upp och inte
alltid på djupet. Det förekommer inte specifikt ett renodlat perspektiv avseende otillåten påverkan i
samband med de kartläggningar som genomförs.
Används kunskap från inträffade påverkansförsök för att förebygga och motverka negativa konsekvenser?
Ja, det sker exempelvis samtal och dialog i ledningsgrupper, APT utifrån olika lärdomar. Vidare sker det
lokalt, mellan kollegor och närmsta chef, när en händelse har inträffat.
Finns det goda erfarenheter på sådant som visat sig fungera bra? Har dessa erfarenheter tagits tillvara?
Ja, det som nämns ovan vad avser samtal och dialog i ledningsgrupper, APT samt mellan kollegor och
närmsta chef finns goda erfarenheter på sådant som fungerat bra och dessa erfarenheter har tagits tillvara.
Det finns också bra stöd att få i situationer som kräver det.
Hur säkerställer nämnden att det finns en fungerande systematik i arbetet med otillåten påverkan?
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Genom att öka kunskap, kompetens och medvetenhet kring otillåten påverkan hos samtliga medarbetare
och chefer säkerställer nämnden att det finns en fungerade systematik i arbetet med otillåten påverkan.
Det är också viktigt att öka kompetensen hos nyckelpersoner kring exempelvis upphandling. Systemstöd
utgör ytterligare en viktig aspekt, inte minst kopplat till avtal och personlig assistans.
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Självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för
utvärdering av intern kontroll
Kommentarer till självskattning
Vid rapporteringen till kommunstyrelsen gör varje nämnd en självskattning utifrån gemensamma kriterier.
Förvaltningens bedömning är att internkontrollarbetet fungerar väl men att det finns förbättringsområden,
vilka är gulmarkerade. För dessa kriterier (Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande kontrollmiljö, Nya
chefer får introduktion om intern kontroll och Återkoppling till berörda medarbetare) pågår arbete i
förvaltningen för att de ska stärkas.

Självskattning
Kontrollmiljö
Kriterium

Bedömning

Ansvar och befogenheter tydliggjorda

Tillfredsställande

Anvisningar antagna för intern kontroll

Tillfredsställande

Effektiv arbetsstruktur för arbetet med intern kontroll

Tillfredsställande

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

Bedömning

Det finns en relevant och konsekvent genomförd
granskningsmetodik

Tillfredsställande

Granskningar är dokumenterade och kända

Tillfredsställande

Granskningar och åtgärder är anpassade och
utvärderade i förhållande till riskanalys

Tillfredsställande

Oberoende i förhållande till processen som granskas

Tillfredsställande
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Kommunikation/information
Kriterium

Bedömning

Ledningsgrupperna hanterar kontinuerligt intern
kontroll-frågor

Tillfredsställande

Informationstillgången är tillräcklig

Tillfredsställande

Nya chefer får introduktion om intern kontroll

Förbättringsområde

Uppföljning/utvärdering
Kriterium

Bedömning

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser

Tillfredsställande

Återkoppling görs till förvaltnings-/bolagsledningen

Tillfredsställande

Återkoppling görs till nämnden/styrelsen

Tillfredsställande

Återkoppling till berörda medarbetare
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