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Sammanfattning

På uppdrag av stadsrevisionen har KPMG genomfört en granskning av Malmö stads
förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer. Syftet med granskningen har varit att bedöma
om Malmö stad säkerställer att arbetet med att förebygga och motverka våldsbejakande miljöer
är ändamålsenligt. Utifrån granskningsrapporten är bedömningen att Malmö stad i huvudsak
bedriver ett ändamålsenligt strategiskt arbete för att förebygga och motverka dessa miljöer, dock
identifieras ett antal förbättringsområden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har av
stadsrevisionen ombetts att yttra sig över hur nämnden säkerställer att arbetet fortgår och följs
upp med anledning av de rekommendationer som lämnas i granskningen.
Sammantaget anser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att det är angeläget att fortsätta
prioritera frågan genom att utveckla arbetet inom befintliga strukturer och att detta arbete följs
upp och utvärderas.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till yttrande och skicka detsamma till stadsrevisionen.
Beslutsunderlag
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Ärendet

KPMG har fått i uppdrag av Malmö stadsrevision att bedöma om Malmö stad säkerställer att det
finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka våldsbejakande miljöer. Den
sammanfattande bedömningen är att det i stor utsträckning finns ett ändamålsenligt strategiskt
arbete för detta syfte men att roll- och ansvarsfördelningen kan tydliggöras vad gäller styrning
och ledning samt att efterlevnaden av den upprättade riktlinjen för arbetet behöver säkerställas.
KPMG:s rapport visar också att det finns ett behov av att förtydliga vilka strategiska frågor som
ska drivas och följas upp av kommunstyrelsen och vilka frågor som ingår i respektive nämnds
arbete inom området. Vidare utgör införandet av evidensbaserade metoder för insatser och
uppföljning ett viktigt utvecklingsområde. Slutligen visar granskningen att den samordning och
samverkan som bedrivs behöver formaliseras för att skapa en tydlig organisation och samverkan
som är kopplad till funktion snarare än person. Utifrån granskningsresultatet lämnar KPMG ett
antal rekommendationer där gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) berörs av
följande:
Kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder rekommenderas säkerställa att:
- Arbetet med att utveckla evidensbaserade insatser och metoder fortgår och att Communities That Care
(CTC) som styrmodell framöver följs upp och utvärderas.
GVN har ombetts att yttra sig med anledning av resultatet i granskningsrapporten.
GVN:s synpunkter
Inom ramen för det arbete som bedrivs utifrån Samverkansöverenskommelse Malmö – trygg och säker
stad ingår förvaltningschefsrepresentant i styrgruppen. Förvaltningens lokala
säkerhetssamordnare ingår i det kommunövergripande nätverk som samordnas av
Stadskontorets enhet för trygghet och säkerhet (ETOS).
GVN ser att det är inom dessa befintliga strukturer som arbetet med att utveckla
evidensbaserade insatser och metoder ska drivas. CTC utgör ett system för preventionsarbete i
vilket gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen medverkar i de delar som är kopplade till
den reguljära verksamheten vid de kommunala gymnasieskolorna. GVN prioriterar frågan
genom att följa upp insatser som korrelerar till syftet med CTC i det ordinarie systematiska
kvalitetsarbetet och utformade rutiner vid våldsbejakande extremism. Det finns samtidigt delar i
detta arbete som i hög grad bygger på geografisk koppling i lokalsamhällets närmiljöer där
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter inte finns placerade.
Sammanfattningsvis anser GVN att det är angeläget att medverka i mer systematisk uppföljning
och utvärdering av CTC-modellen i sin helhet.
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