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3 Revisorernas granskning 2019
Vem bestämmer vad revisionen gör?
Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen och aktiebolagen (när det gäller lekmannarevision i kommunala bolag) och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorernas
granskning görs på uppdrag av fullmäktige.
Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen pröva:
• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
• om räkenskaperna är rättvisande och
• om styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Vad gör revisionen?
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Revisorernas uppdrag är att granska hur nämnderna genomför detta uppdrag.
Revisorerna granskar årligen den verksamhet som styrelsen och nämnderna bedriver. Granskningen omfattar även de enskilda ledamöterna.
Revisorerna ställer frågor som:
• Utförs fullmäktiges uppdrag på det sätt som är beslutat?
• Uppnås fullmäktiges mål?
• Lever nämnden upp till gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten?
• Bedrivs verksamheten inom de ekonomiska ramar som fullmäktige fastställt?

Hur arbetar revisionen?
Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt både
vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras.
Revisorerna gör varje år en riskanalys och planering av vad som ska granskas. Granskningarna
genomförs av yrkesrevisorer. Revisorerna gör även egna analyser och bedömningar av varje
fördjupad granskning. Bedömningen sammanfattas i en skrivelse, missiv, som skickas till berörd nämnd.
Revisorerna träffar nämndernas och styrelsens presidier två gånger per år.

4 Årlig granskning
Den årliga granskningen består av tre delar:
• grundläggande granskning av samtliga nämnder och styrelsen
• fördjupade granskningar
• granskning av delårsrapport och årsredovisning.
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Granskningen utgår från en riskanalys och genomförs med den inriktning och omfattning som
god revisionssed kräver för att ge en rimlig grund för revisorernas bedömning.
•

Grundläggande granskning
Den grundläggande granskningen är inriktad på att bedöma måluppfyllelsen samt om
nämnden/styrelsen har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut
och lagstiftning.

•

Fördjupade granskningar
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. Resultatet
redovisas i särskilda rapporter.

•

Delårsrapport och årsredovisning
Malmö stads delårsrapport och årsredovsning granskas och revisorna bedömer om resultaten är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Yrkesrevisorerna granskar om räkenskaperna är rättvisande och upprättade i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning samt rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR)
Vidare granskas om varje nämnds räkenskaper är rättvisande och upprättade
i enlighet med kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed.

När revisorerna gjort klar granskningen för året sammanfattas resultatet i en revisionsberättelse. Den används som underlag för fullmäktiges årliga prövning av om styrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.

5 Sammanfattning av årets granskningar
Årsrapporter
Efter bokslutsgranskningen har årsrapporter upprättats och översänts till samtliga nämnder
och styrelsen. Denna innehåller en redovisning av samtliga granskningsinsatser som berört
nämnden/styrelsen under verksamhetsåret.

Bedömning
I Kommunallagen (2017:725) 12 kap 1 § anges att revisorernas uppgifter 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
tillräcklig. För revisorernas granskning av verksamhet, ekonomi, intern kontroll samt räkenskaper används följande bedömningar och bedömningskriterier:
Ändamålsenlig verksamhet

Tillfredsställande ekonomi

Nämnden har en styrning och uppföljning mot mål och resultat.
Nämndens verksamhet lever upp till fullmäktiges mål, beslut
och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Nämndens verksamhet har bedrivits inom de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna.

Rättvisande räkenskaper
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Tillräcklig intern kontroll

Nämndens bokslut är rättvisande och upprättat i enlighet med
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
I enlighet med reglementet för intern kontroll samt tillhörande
tillämpningsanvisningar har nämnden:
• säkerställt att verksamheten styrs i enlighet med beslutade
mål, lagar, förordningar och andra regler samt har en tillförlitlig finansiell rapportering
• kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt säkerställer att fattade beslut verkställs och följs upp.
• som grund för den årliga planeringen, prioriteringen och
uppföljningen av det interna kontrollarbetet genomfört en
risk- och väsentlighetsanalys.
• löpande följt upp det interna kontrollsystemet och antagit
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
• löpande erhållit rapportering av resultatet från uppföljningen samt vid upptäckta brister förslagit åtgärder.

Om granskningen utifrån bedömningskriterierna påvisar avvikelser bedöms ovanstående områden som inte helt, alternativt inte, ändamålsenlig/tillfredsställande/tillräcklig. Räkenskaperna bedöms som i allt väsentligt rättvisande eller inte rättvisande.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
Malmö stads förvaltningsberättelsen har granskats och bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning och innehåller i allt väsentligt de upplysningar
som ska finnas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer
från rådet för kommunal redovisning. Granskningen visar dock att förvaltningsberättelsen
endast innehåller uppgifter om väsentliga personalförhållanden och förväntad utveckling för
kommunen och inte den kommunala koncernen.
God ekonomisk hushållning
Lagen om kommunal bokföring och redovisning gör gällande att förvaltningsberättelsen ska
innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har
uppnåtts och följts. Då kommunen ingår i en kommunal koncern, ska förvaltningsberättelsen
innehålla upplysningar om koncernen. I årets redovisning har kommunstyrelsen uppgett att
koncernperspektivet inte kunnat tillgodoses fullt ut men att upplysningar lämnas för kommunen och de kommunala bolagen. Förvaltningsberättelsen har granskats och bedöms innehålla
en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts för kommunen och
de kommunala bolagen.
Verksamhetsmål
Kommunstyrelsen har följt upp samtliga tio kommunfullmäktigemål (verksamhetsmål). Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen beskrivs i termer såsom positiv förflyttning, positiv
utveckling, i fortsatt positiv riktning, potential till bättre måluppfyllelse, förflyttning mot
måluppfyllelse, bidragit till måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har utvärderat om respektive
mål har uppfyllts och för 2019 bedöms inget av kommunfullmäktiges mål ha uppfyllts fullt ut.
Kommunstyrelsens analys och bedömning visar att måluppfyllelsen är god för flera av kommunfullmäktigemålen och att flertalet av kommunfullmäktigemålen är delvis uppfyllda.
Resultatet enligt årsredovisningen bedöms inte fullt ut vara förenligt med de verksamhetsmål
som kommunfullmäktige beslutat då det i årsredovisningen framkommer att inget av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppfyllts fullt ut.
Finansiellt mål
Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling. Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över
tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer. Kommunfullmäktiges finansiella mål har granskats och bedöms som uppfyllt. Resultatet enligt årsredovisningen bedöms således vara förenligt med det finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt.
Balanskrav
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). Malmö stads balanskravsutredning har granskats och bedöms uppfylla det
lagstadgade balanskravet.
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Resultatutjämningsreserv
Malmö stad har för 2019 avsatt medel till resultatutjämningsreserv med 562 mnkr. Reservering
till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, med
högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av
årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Malmö stads resultatutjämningsreserv har granskats och bedöms uppfylla kraven enligt kommunallagen.
Drift- och investeringsredovisning
Kommunstyrelsen har i budget 2019 fastställt en driftbudget för nämnderna om -19 170 mnkr
exkl. KS anslag till förfogande. Av driftredovisning i årsredovisning 2019 framgår att nämnderna under året har beviljats tilläggsanslag om totalt 79 mnkr. Budgeterad nettokostnad för
driften 2019 inklusive tilläggsbudget för nämnderna uppgår således till totalt -19 249 mnkr.
Utfallet för driftredovisningen uppgår för 2019 till -19 009, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 240 mnkr inkl. realisation- och exploateringsvinster om 398 mnkr.
Kommunstyrelsen har i budget 2019 fastställt en investeringsplan om 3 728 mnkr. Av årsredovisning 2019 framgår att de totala investeringsutgifterna under året uppgår till 2 291 mnkr.
Avvikelse mellan budgeterade investeringar och årets utfall för investeringar uppgår totalt till
1 437 mnkr, vilket ger en procentuell avvikelse om ca. 38,5 %.
Malmö stads drift- och investeringsredovisning har granskats och bedöms i allt väsentligt vara
utformad och innehålla de uppgifter som krävs enligt lag och god redovisningssed.
Rättvisande räkenskaper
Malmö stads balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms
i allt väsentligt vara rättvisande. Vid granskning av räkenskaperna har iakttagelser och bedömningar gjorts som redovisas i rapporten Granskning av Malmö stads årsredovisning 2019.
Kommunstyrelsen som nämnd
Intern kontroll
Sammantaget bedöms kommunstyrelsens interna kontroll som tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att kommunstyrelsen har en tillräcklig process för att hantera
risker samt ett välstrukturerat internkontrollarbete. Granskningen visar att kommunstyrelsen
har genomfört riskanalys, beslutat om en internkontrollplan och planerar för återrapportering
till kommunstyrelsen efter genomförda granskningar.
Verksamhet
Sammantaget bedöms kommunstyrelsen ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Bedömningen görs efter granskning av årsanalys och årsbokslut 2019. Bedömningen grundar
sig på att kommunstyrelsen beslutat om nämndsmål, målindikatorer och åtaganden kopplade
till kommunfullmäktigemålen. Kommunstyrelsen har följt upp verksamheten och analyserat
vad som åstadkommits i förhållande till målen. Nio nämndsmål är uppnådda under året och
att fyra nämndsmål delvis är uppnådda. Kommunstyrelsen har hanterat de elva uppdrag som
kommunfullmäktige riktat till kommunstyrelsen, även om alla uppdrag ännu inte är beslutade.
Kommunstyrelsen bedöms ha en tillräcklig styrning och uppföljning och lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller
för verksamheten.
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Ekonomi
Kommunstyrelsen bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Bedömningen görs efter granskning av årsanalys och årsbokslut 2019 och grundar sig på att
kommunstyrelsen har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna. Årets
granskning visar inte på några negativa avvikelser. Kommunstyrelsen (102) uppvisar en positiv
avvikelse på 23 780 tkr för 2019.
Räkenskaper
Kommunstyrelsens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Valnämnden
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 välstrukturerat internkontrollarbete. Granskningen visar att valnämnden har genomfört riskanalys, beslutat om en internkontrollplan och planerar för återrapportering till valnämnden
efter genomförda granskningar.
Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning och lever
upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Precis som tidigare år visar årets granskning att valnämnden inte beslutat om nämndsmål
kopplade till kommunfullmäktigemålen. Utifrån nämndens uppgifter och verksamhet är emellertid frågor om tillgänglighet, delaktighet, likabehandling och säkerhet frågor som löpande
integreras i bland annat riktlinjer, rutiner, handledningar och utbildningar vid nämndens arbete
med valets anordnande.
Under 2019 har val till Europaparlamentet anordnats samt omval genom förtidsröstning till
kommunfullmäktige i Falun.
Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna. Årets granskning visar inte på några negativa avvikelser. Nämnden uppvisar
en positiv avvikelse på 2 873 tkr för 2019.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.
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Överförmyndarnämnden
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 riskanalys 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 och vidtagit åtgärder vid avvikelser.
Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på iakttagelser som rör nämndens måluppfyllelse samt efterlevnad
till lagstiftning och styrdokument.
Granskningen visar att nämnden har en styrning och uppföljning mot uppsatta mål. Granskningen visar att nämndens bedömning är att fyra nämndsmål har uppnåtts under året och att
tre nämndsmål har delvis uppnåtts under året.
Granskningen visar vidare att Länsstyrelsen har riktat kritik, anmärkningar och rekommendationer till nämnden utifrån tillsynsinsatser under året samt att nämnden inte når målvärden som
rör handläggningstider.
Granskningen visar även att det sker ett aktivt utvecklingsarbete inom flera delar av verksamheten
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 4,8 mkr. Resultatet förklaras främst av en minskning av antalet ärenden om god man till ensamkommande
barn samt att förvaltarenheten startade sin verksamhet senare än planerat.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Tekniska nämnden
Intern kontroll
Sammantaget bedöms nämndens interna kontroll som tillräcklig, med undantag för området
upphandlingar och inköp där den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig.
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Bedömningen grundar sig på att nämnden generellt har en tillräcklig process för att hantera
risker samt ett välstrukturerat internkontrollarbete. Fördjupad granskning av upphandlingar
och inköp visar dock att tekniska nämnden:
• brister i följsamheten mot Lagen om offentlig upphandling (LOU), Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandlingar samt förvaltningens egna riktlinjer för
direktupphandling,
• inte har en intern kontroll avseende upphandlingsprocessen som är helt tillräcklig.
• delvis bedriver ett tillräckligt, och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka
oegentligheter i inköpsprocessen.
Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning och lever
upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande. Tre avvikelser som rör sen aktivering i investeringsprojekt har
konstaterats i granskningen.

Stadsbyggnadsnämnden
Intern kontroll
Sammantaget bedöms stadsbyggnadsnämndens interna kontroll som tillräcklig. Bedömningen
grundar sig på att nämnden har en välfungerande process för att hantera risker samt ett välstrukturerat internkontrollarbete.
Verksamhet
Sammantaget bedöms stadsbyggnadsnämnden ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
sätt. Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning mot
mål och resultat. Stadsbyggnadsnämnden har antagit tolv nämndsmål. Elva nämndsmål har
uppnåtts under året och ett mål har delvis uppnåtts. Inga väsentliga avvikelser har noterats när
det gäller följsamheten till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och
andra föreskrifter som gäller för verksamheten.
Ekonomi
Sammantaget bedöms stadsbyggnadsnämnden ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit
verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna. För år 2019 redovisar stadsbyggnadsnämnden ett resultat på + 3 miljoner jämfört med budget. Nämnden avlämnar tillförlitliga
ekonomiska prognoser och prognossäkerheten är förhållandevis god. Under året har det dock
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funnits en osäkerhet avseende konjunkturutvecklingen. Nämndens ekonomiska uppföljning
har granskats och bedömts. Inga väsentliga avvikelser har noterats.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Miljönämnden
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 välstrukturerat arbete med intern kontroll.
Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning och lever
upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Kulturnämnden
Intern kontroll
Sammantaget bedöms nämndens interna kontroll som i huvudsak tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en i huvudsak tillräcklig process för att hantera
risker samt ett välstrukturerat internkontrollarbete.
Utförd granskning visar att reglementet för intern kontroll har följts och att den av nämnden
beslutade interna kontrollplanen har följts upp enligt plan.
Dock visar granskningen att internkontrollplanen liksom föregående år inte innehåller några
risker som rör kärnverksamheten. Riskanalys och intern kontrollplan bör vara heltäckande och
det är därför lämpligt att även risker som rör de olika verksamheterna införlivas i nämndens
arbete med intern kontroll.
Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
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Bedömningen grundar sig på, att även om årets granskning visar att nämnden har antagit egna
nämndsmål utifrån fem av kommunfullmäktiges målområden och har följt upp samtliga mål,
så:
• saknar samtliga nämndsmål i budget 2019 indikatorer.
• har samtliga nämndsmål vid årets slut delvis uppnåtts.
• behövde målindikatorerna enligt årsrapport 2018 utvecklas så att de tydligare mätte
målen. Årets granskning av nämnden visar att, även om samtliga mål har åsatts indikatorer i årsanalysen och främst med koppling till målen som gäller från 2020, så saknade
samtliga nämndsmål i budget 2019 indikatorer.
• har nämnden inte haft en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kulturstrategin.
• säkerställer nämnden delvis att det finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot:
➢ riskinventeringar eller riskbedömningar som riktar fokus mot hot och våld på flertalet
bibliotek har inte genomförts,
➢ identifierade risker har inte dokumenterats i handlingsplaner på samtliga bibliotek,
➢ de styrdokument som avser rutiner beträffande våld och hot på biblioteken är inte
alltid väl kända och/eller aktuella,
➢ de åtgärder som har vidtagits på biblioteken för att förebygga våld och hot är inte
tillräckliga och
➢ all personal har inte fått tillräcklig utbildning och information för att kunna arbeta
tryggt och säkert.
Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.
Årets granskning visar att nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om cirka 2,8 mnkr.
Granskningen visar också att nämndens prognossäkerhet varit god under året och att nämnden
inte redovisar någon avvikelse i förhållande till investeringsramen.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Servicenämnden
Intern kontroll
Sammantaget bedöms servicenämndens interna kontroll som tillräcklig, med undantag för området upphandlingar och inköp där den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att nämnden generellt har en välfungerande process för att hantera risker samt ett välstrukturerat internkontrollarbete. Den fördjupade granskningen av upphandlingar och inköp visar dock att servicenämnden:
•

brister i följsamheten mot Lagen om offentlig upphandling (LOU), Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandlingar samt förvaltningens egna riktlinjer för
direktupphandling,
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•

inte har en intern kontroll avseende upphandlingsprocessen som är helt tillräcklig.

•

delvis bedriver ett tillräckligt och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka
oegentligheter i inköpsprocessen.

Verksamhet
Sammantaget bedöms servicenämnden ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning mot mål
och resultat. Servicenämnden har beslutat om 20 nämndsmål. Femton nämndsmål har uppnåtts under året och fem nämndsmål har delvis uppnåtts. Inga väsentliga avvikelser har noterats när det gäller följsamheten till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten.
Ekonomi
Sammantaget bedöms servicenämnden ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna. Servicenämnden har ett resultat på + 63 miljoner. Nämnden avlämnar tillförlitliga ekonomiska prognoser och prognossäkerheten är god.
Nämndens ekonomiska uppföljning har granskats och bedömts. Inga väsentliga avvikelser har
noterats.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Fritidsnämnden
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 välstrukturerat internkontrollarbete. Det finns en av nämnden beslutad riskanalys för 2019.
Riskanalysen utgår från en bedömning av riskernas sannolikhet och konsekvens.
Årets granskning visar att nämnden med utgångspunkt i riskanalysen har antagit en internkontrollplan. Nämnden har granskat samtliga risker och vidtagit åtgärder. Resultatet av de vidtagna
åtgärderna framgår dock inte alltid.
Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning och lever
upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Årets granskning visar att nämnden har beslutat om tolv nämndsmål med tillhörande målindikatorer och åtaganden. Granskningen visar att nämnden har följt upp samtliga av nämnden
beslutade mål. Vidare visare granskningen att sex mål har uppnåtts under året och att sex mål
har delvis uppnåtts under året.
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Granskningen visar också att temporära extra satsningar för att nå hög måluppfyllelse uppgått
till cirka 1,5 mnkr under perioden september-december. Under samma period har måluppfyllelsen avseende två mål förbättrats medan måluppfyllelsen avseende tre mål försämrats.
Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Intern kontroll
Sammantaget bedöms hälsa-, vård- och omsorgsnämndens interna kontroll som tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att nämnden har en välfungerande process för att hantera risker
samt ett välstrukturerat internkontrollarbete.
Verksamhet
Sammantaget bedöms hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ha bedrivit verksamheten på ett i
huvudsak ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning mot mål och resultat. Nämnden har antagit nio nämndsmål. Sex
nämndsmål har uppnåtts under året, ett mål har delvis uppnåtts och två mål är inte uppfyllda.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens uppföljning av internkontrollplanen visar att det under
år 2019 funnits brister i följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler. Likaså har det
under året funnits brister i upprättandet av genomförandeplaner.
Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning som skickas till brukare med hemtjänst och
de som bor på särskilt boende. Den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten i Malmö stad
har enligt undersökningen minskat från 81 % till 79 %. Genomsnittet för riket är 88 %. Malmös resultat är sämre än resultatet i både Stockholm (83 %) och Göteborg (81 %).
I den fördjupande granskningen av nämndens avvikelsehantering var den sammanvägda bedömningen att avvikelsehanteringen i huvudsak är ändamålsenlig. I granskningen identifierades det dock ett antal förbättrings-områden.
Ekonomi
Sammantaget bedöms hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ha bedrivit verksamheten på ett från
ekonomisk synpunkt inte helt tillfredsställande sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden inte har bedrivit verksamheten inom de beslutade
ekonomiska ramarna. Nämnden redovisar ett resultat på – 53 443 tkr jämfört med budget.
Under perioden 2015–2018 erhöll nämnden statsbidrag med 53 000 tkr per år för ökad bemanning inom vård och omsorg. Statsbidraget upphörde vid utgången av år 2018. Kommunfullmäktige har beslutat att nämnden inte har resultatansvar för 53 000 tkr under år 2019.
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Därmed redovisar nämnden ett underskott på – 443 tkr inom det ekonomiska ansvaret. Avdelningarna för särskilt boende och ordinärt boende redovisar underskott.
Nämnden avlämnar tillförlitliga ekonomiska prognoser och prognos-säkerheten är god.
Nämndens ekonomiska uppföljning har granskats och bedömts. Inga väsentliga avvikelser har
noterats.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt som rättvisande.

Funktionsstödsnämnden
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 utrednings-processen 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.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
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 riskanalys 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 inte helt ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på iakttagelser som rör verksamhet samt resultat av fördjupade
granskningar under året. Granskningen visar att nämnden har en styrning och uppföljning mot
uppsatta mål. Det sker ett utvecklingsarbete inom flera verksamhetsområden samtidigt som
flera utmaningar kan noteras, exempelvis gällande tidsgränser för barnavårdsutredningar, långa
jourhemsplaceringar för barn och tillgång till Skolfam vid placering i familjehem. Under året
har olika tillsynsmyndigheter uppmärksammat vissa brister i verksamheten.
Nämnden gör bedömning att fem nämndsmål har uppnåtts under året och att tolv nämndsmål
har delvis uppnåtts.
I fördjupad granskning av missbruks- och beroendevården för vuxna var den sammanvägda
bedömningen att missbruks- och beroendevården för vuxna inte är helt ändamålsenlig.
I fördjupad granskning av verksamheten ekonomiskt bistånd var den sammanvägda bedömningen att verksamheten ekonomiskt bistånd inte bedrivs på ett helt ändamålsenligt sätt.
I fördjupad granskning av det förebyggande arbetet mot avhysningar var den sammanvägda
bedömningen att arbetet med att förebygga avhysningar inte är helt ändamålsenligt.
Ekonomi
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt
inte tillfredställande sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden inte har bedrivit verksamheten inom de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna. Bedömningen grundar sig även på att nämnden inte vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans samt att
det finns en osäkerhet i nämndens ekonomiska prognoser under året.
Nämndens resultat för arbetsmarknads- och socialnämnden är ett underskott om cirka -122
mkr. För ekonomiskt bistånd redovisas ett underskott om cirka -199 mkr och för hemlöshet
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redovisas ett underskott om cirka -54 mkr. För statsbidrag till flyktingmottagande redovisas
ett överskott om cirka 70 mkr.
I fördjupade granskningar av missbruks- och beroendevården och ekonomiskt bistånd gjordes
bedömning att det inte genomförs en tillräcklig uppföljning och analys av kostnaderna för
missbruks- och beroendevården och ekonomiskt bistånd.
På uppdrag av Stadsrevisionen har PwC granskat nämndens arbete med fordran mot Migrationsverket. Bedömningen är att den interna kontrollen av arbetet i allt väsentligt är tillräcklig
år 2019.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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 välstrukturerat internkontrollarbete.
Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
Nämnden har följt kommunfullmäktiges beslut i budget 2019, genom att besluta om egna mål
där det framgår hur målen förväntas bidra till kommunfullmäktigemålen. Bedömningen grundar sig på nämndens måluppfyllelse, nämndens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret
samt brister noterade i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Grundskolenämnden
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 välstrukturerat internkontrollarbete.
Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
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Bedömningen grundar sig på följande:
•
•
•

•

Nämnden har inte uppnått något av sina elva uppsatta mål. Tio mål bedöms som delvis
uppnådda och ett av målen har inte uppnåtts. En anledning är hur nämndmålen är
formulerade, då de utgår från målsättningar i nationella styrdokument för skolan.
Matematik och svenska som andraspråk är liksom tidigare år de ämnen där måluppfyllelsen är lägre än i andra ämnen. Av de elever som har fått F eller streck i matematik i
årskurs 6, fick 60 procent samma betyg när de nu gick ut årskurs nio.
I kvalitetsrapporten framkommer att systematiken i vilka data som årligen följs upp
brister och att det därför är svårt att få en bild av nuläget men också att kunna se om
insatser ger önskad effekt. Detta gäller bland annat frågan om låga resultat i matematik
där uppföljningen kring orsaker uppges vara otillräcklig.
Stadsrevisionens granskningar av utbildning för nyanlända elever och likvärdighet i
fritidshem visade på flera brister i verksamhet och i nämndens uppföljning inom dessa
områden.

Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt i huvudsak tillfredsställande sätt. Av årsanalysen framkommer dock att nämndens investeringsram har överskridits med 8,4 Mkr. Detta är inte förenligt med Malmö stads budget 2019 där det anges att
nämnderna inte får överskrida investeringsramen. Grundskoleförvaltningen har angett att ansvaret gällande investeringsuppföljning förtydligats inför 2020. Vidare har grundskoleförvaltningen i sin åtagandeplan för 2020 ett uppdrag att se över uppföljningen av investeringsutgifter. Stadsrevisionen förutsätter att planerade åtgärder vidtas snarast och att grundskolenämnden säkerställer en god kontroll avseende investeringsramen.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

Förskolenämnden
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 välstrukturerat internkontrollarbete.
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 och lever
upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen visar att sju nämndsmål har uppnåtts, fem mål har delvis uppnåtts och att två
mål inte har uppnåtts under året. De två mål som inte har uppnåtts är tydligt kopplad till bristen
på förskollärare. Förskolenämnden har i årsanalys och sin årliga lägesbedömning redovisat
vilka åtgärder som vidtagits och planeras vidtas relaterat till bristen på förskollärare.
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Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har bedrivit verksamheten inom de beslutade ekonomiska ramarna.
Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts. Räkenskaperna bedöms i
allt väsentligt vara rättvisande.

6 Fördjupade granskningsprojekt
Under året har 11 fördjupade granskningsprojekt genomförts. Dessa redovisas kortfattat nedan. Revisionsrapporterna finns att ladda ner från Stadsrevisionens hemsida
www.malmo.se/stadsrevisionen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Missbruks- och beroendevård
Kulturstrategin
Utbildning för nyanlända elever i grundskolan
Avvikelsehantering
Verifikationsgranskning
Våld och hot på biblioteken
Utlandsresor
Ekonomiskt bistånd
Arbetet med att förebygga avhysningar
Upphandlingar och inköp
Likvärdighet i fritidshemmen

Missbruks- och beroendevård
Syftet med granskningen var att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämndens missbruksoch beroendevård för vuxna är ändamålsenlig. Utifrån genomförd granskning var den sammanvägda bedömningen att nämndens missbruks- och beroendevård för vuxna inte är helt
ändamålsenlig. I granskningen gavs följande rekommendationer till nämnden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsövergripande rutiner för arbete med öppenvårdsinsatser tas fram.
Kärnprocessen för boende och vägledningen för bosocialt stöd förtydligas gällande
målgruppen vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik.
Fortsatt implementering av handlingsplanen för missbruk och beroende sker.
Det sker en likvärdig myndighetsutövning mellan socialtjänst-avdelningarna.
Det finns tillgång till insatser för målgruppen utifrån individens behov.
Stärka samverkan mellan socialtjänstavdelningarna gällande interna insatser i syfte att
skapa likvärdighet för personer med missbruks- och beroendeproblematik, oavsett vilken socialtjänstavdelning de tillhör.
Stärka arbetet med att utveckla en sammanhållen vårdkedja, främst gällande boende
och sysselsättning.
Systematisk utvärdering av missbruks- och beroendevården sker på aggregerad nivå
och att resultatet används i verksamheten, exempelvis gällande utvärdering av insatsernas resultat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

En definition tas fram av vad begreppet barnperspektiv innebär inom missbruks- och
beroendevården för vuxna.
Malmö stads riktlinjer för missbruks- och beroendevård följs i de delar som handlar
om samtal med barn.
Kärnprocessen för missbruk och beroende tydliggörs gällande hur arbetet ska bedrivas
då det finns barn i familjen.
Det finns en fungerande samverkan på individnivå med funktionsstödsnämnden,
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och med Region Skåne i frågor som rör personer
med missbruks- eller beroendeproblematik.
Ansvarsfördelningen förtydligas mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och
funktionsstödsnämnden för personer med samsjuklighet.
Inköp av externa vård- och behandlingsinsatser samt boenden med stödinsatser som
går utanför befintliga ramavtal sker i enlighet med LOU.
Det finns en tillräcklig uppföljning och analys av kostnaderna för missbruks- och beroendevården.
Det finns en effektiv kommunikation mellan verksamheterna och ekonomiavdelningen för att förbättra uppföljningen och analysen av kostnaderna för missbruks- och
beroendevården.
Det genomförs en tillräcklig uppföljning och återrapportering av verksamhet och ekonomi för missbruks- och beroendevården till nämnden.

Nämndens yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden har i yttrande (ASN-2019-10247) redogjort för vidtagna
och planerade åtgärder med anledning av Stadsrevisionens granskning av missbruks- och beroendevården för vuxna.
Exempel på åtgärder som beskrivs i yttrandet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kärnprocessen för boende ska kompletteras med en vägledning om bosocialt stöd där
målgruppen personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ingå.
En plan med aktiviteter för att säkerställa likvärdighet mellan socialtjänstavdelningarna
har tagits fram.
En kartläggning av behoven hos målgruppen personer med missbruks- och beroendeproblematik ska genomföras.
Det finns en pågående dialog med Region Skåne kring insatser för LARO-patienter.
Gällande missbrukande våldsutsatta kvinnor har samverkan initierats med Stadsmissionen gällande kompetens-utvecklingsinsatser.
En inventering av genomgångsboenden har gjorts och en ny organisation för genomgångsboenden ska införas.
En ny rutin för samverkan mellan vuxensektionerna, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen har tagits fram.
Kärnprocessen för missbruk- och beroende ska kvalitetssäkras utifrån ett barnrättsperspektiv.
Två förslag på projekt gällande insatser för personer som har behov av stöd från flera
huvudmän/ personer med samsjuklighet, har skickats in till kommunförbundet Skåne
som fördelar stimulansmedel till sådana verksamheter.
ASF, FSF och HVOF ska gemensamt se över och uppdatera processer och rutiner
för när en brukare har kontakt med mer än en förvaltning.
En mall för upphandling av externa vård- och behandlingsinsatser utanför ramavtal
ska tas fram.
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•
•
•

•

En upphandling av boendeplatser med stöd ska genomföras, bland annat för målgruppen personer med missbruks- och beroendeproblematik.
En rutin för hur inköp av insatser utanför ramavtal ska genomföras och dokumenteras utifrån LOU ska tas fram.
Ekonomiavdelningen ska genomföra en översyn av verksamhets-koder för att säkerställa att kostnaderna för missbruks- och beroendevården särskiljs i redovisningen. Vidare ska en controller och en ekonom utses som särskilt ska ansvara för
ekonomisk uppföljning av missbruks- och beroendevården.
Ekonomiavdelningen ska från och med årsskiftet 2019/2020 komplettera ekonomisk uppföljning och återapportering till nämnden så att kostnaderna och verksamhetsvolymerna för missbruks- och beroendevården särredovisas.

Nämnden ska senast 2020-10-31 inkomma med ett uppföljande yttrande med redogörelse över
vilka åtgärder som vidtagits under 2019–2020 samt vilken effekt dessa haft i verksamheten.

Kulturstrategin
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och kulturnämnden har
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kulturstrategin samt om kommunstyrelsen och
nämnderna har en tillräcklig måluppfyllelse när det gäller kulturmålen i kulturstrategin.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och kulturnämnden inte har en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av kulturstrategin. Kommunstyrelsen och nämndernas
måluppfyllelse när det gäller kulturmålen i kulturstrategin bedöms hittills inte som tillräcklig
utifrån de underlag som fanns tillgängliga vid granskningstillfället.
Granskningen visar att kulturstrategin och den tillhörande handlingsplanen inte har fått genomslag i hela Malmö stads organisation. Implementeringen av kulturstrategin har enligt
granskningen försvårats av en otydlig ansvarsfördelning.
Granskningen visar att kulturmålen i kulturstrategin endast i begränsad utsträckning har brutits
ner till nämndsmål anpassade till respektive nämnds ansvarsområde.
Vid granskningstidpunkten fanns det ingen kommunövergripande uppföljning som visar
måluppfyllelsen för kulturmålen i kulturstrategin. Det fanns inte heller någon kommunövergripande uppföljning som visar om åtagandena i handlingsplanen 2016–2018 genomfördes
eller ej.
Enkätresultatet visar att fem nämnder anser att de genomförde sina åtaganden i handlingsplanen 2016 – 2018. Åtta nämnder anser att de delvis genomförde sina åtaganden i handlingsplanen 2016 – 2018. Intervjusvaren förmedlar en bild av att åtagandena i handlingsplanen 2016–
2018 enbart genomfördes i begränsad utsträckning.
Granskningen visar att det inte finns en fungerande uppföljning och återrapportering av arbetet med kulturstrategin och den tillhörande handlingsplanen. Det är svårt att följa arbetet med
kulturstrategins och handlingsplanens genomförande inom den ordinarie uppföljningsstrukturen. Det finns spår av uppföljning i kommunstyrelsens och nämndernas årsanalyser men det
är svårt att få en övergripande bild av arbetet med kulturstrategin och den tillhörande handlingsplanen.
Kulturnämnden och kommunstyrelsen har med anledning av granskningen inkommit med
vars ett yttrande. Av yttrandena framgår bl.a. följande:
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Kulturnämnden instämmer i slutsatserna samt i den framförda kritiken och ser allvarligt på
densamma. Kulturnämnden kommer, enligt yttrandet, att ta slutsatserna i beaktning samt följa
revisionens rekommendationer i det framtida arbetet. Kulturnämndens ambition framåt är,
enligt yttrandet, att utveckla det kulturstrategiska arbetet. Lärdomar och rekommendationer
från revisionens rapport, följeforskning samt förvaltningens egna processer har, enligt yttrandet, varit vägledande i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för kulturstrategin.
Enligt yttrandet så saknar det gemensamma styr- och ledningssystemet i Malmö stad en enhetlighet kring hur stadsövergripande handlingsplaner, strategier eller liknande styrdokument
ska hanteras och följas upp. Kulturnämnden ser därför behovet av ett gemensamt stadsövergripande utvecklingsarbete som syftar till att skapa bättre förutsättningar för just tvärsektoriella
samarbeten, processer och styrdokument, inte minst utifrån den kritik som revisionen lyfter i
sin granskning av kulturstrategin.
Kommunstyrelsen instämmer i den kritik och de synpunkter som revisorskollegiet framför.
Vidare ser kommunstyrelsen revisorskollegiets iakttagelser som viktiga delar i det förändringsoch utvecklingsarbete som idag sker kring bland annat arbetet med planer och program men
dessutom för styrning och organisering överhuvudtaget i Malmö stad.
Enligt yttrandet kommer bl.a. följande åtgärder att vidtas:
•

Kommunstyrelsen kommer att se över och eventuellt revidera de riktlinjer som finns
för utformning av styrdokument.

•

Kommunstyrelsen har beslutat att ge stadskontoret i uppdrag att, tillsammans med
övriga förvaltningar, utveckla former för en mer samordnad styrning i Malmö stad.

•

Kommunstyrelsen avser att under år 2020 påbörja ett arbete som handlar om att tydliggöra lednings-, samordnings- och uppföljningsansvaret för arbetet med nämndsövergripande plandokument överhuvudtaget.

•

På stadskontoret pågår det ett arbete kring rutiner för ärendehantering som ska medföra att det alltid finns en aktuell lista över gällande styrdokument i Malmö stad.

Utbildning för nyanlända elever i grundskolan
Under perioden april – juni 2019 genomfördes en granskning av utbildning för nyanlända
elever i grundskolan. Granskningen beslutades av revisorskollegiet 17 juni 2019. Den sammanfattande bedömningen är att utbildningen för nyanlända elever bedrivs på ett inte helt ändamålsenligt och lagenligt sätt. Vidare är bedömningen att grundskolenämnden följer upp, analyserar och vidtar åtgärder vid behov gällande utbildningen för nyanlända elever, men att det
finns viktiga utvecklingsområden.
Granskningen visar bland annat att kartläggningarna av de nyanlända elevernas kunskaper inte
alltid används. Detta beror på överlämningsproblematik mellan mottagningsenheten och skolorna. Det beror också på att resultat av kartläggningar inte sprids i kollegiet på skolorna.
Granskningen visar att elever som får delar av sin undervisning i förberedelseklass inte alltid
ges undervisning i samtliga ämnen. Det finns exempel där elever enbart får undervisning i
svenska i förberedelseklassen och praktisk estetiska ämnen med sin ordinarie klass. Det förekommer också att nyanlända elever som får undervisning i central förberedelseklass inte deltar
i undervisning i ordinarie klass. Granskningen visar också att elever som behöver studiehand-
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ledning får inte alltid det utifrån det utifrån de behov som eleverna har. Vidare har det framkommit att organiseringen av studiehandledning innebär att elever ibland går ifrån lektioner
och går därmed miste om undervisning, för att kunna delta i studiehandledning.
Bedömningen är att nämnden följer upp, analyserar och vidtar åtgärder vid behov gällande
utbildningen för nyanlända elever, men att det finns viktiga utvecklingsområden. Utifrån de
brister som framkommit i granskningen bedömer vi att nämnden behöver säkerställa att vidtagna åtgärder får avsedd effekt samt stärka uppföljningen av att utbildningen för nyanlända
elever bedrivs enligt lagar, rutiner och riktlinjer. Vi ser också att det finns ett uppdateringsbehov i förvaltningens formellt beslutade rutiner och riktlinjer, exempelvis avseende kravet på
att upprätta individuella studieplaner för nyanlända elever i högstadiet.
Följande rekommendationer lämnades till grundskolenämnden utifrån granskningen:
•
•
•
•

•
•
•

Säkerställa att nämndens och förvaltningens riktlinjer och rutiner blir kända och fullt
ut implementeras i verksamheten.
Säkerställa att de av nämnden och förvaltningen formellt beslutade riktlinjerna och
rutinerna uppdateras i takt med ny lagstiftning.
Säkerställa att resultat från kartläggningarna enligt steg 1 och 2 an-vänds vid placering
i årskurs och vid planering av elevernas under-visning i övrigt. För nyanlända elever i
högstadiet ska även en individuell studieplan upprättas.
Säkerställa att utbildningen för elever som får undervisning i för-beredelseklass uppfyller de krav som ställs i skollagen. I detta ingår att säkerställa att eleverna får undervisning i samtliga ämnen. Det innebär att undervisningen i förberedelseklass ska motsvara den undervisning som de nyanlända eleverna skulle ha fått i sin ordinarie klass,
gällande ämnen och omfattning. Det ingår också att säkerställa att eleverna deltar i
undervisning i sin ordinarie klass.
Säkerställa att beslut om prioriterad timplan fattas enligt de bestämmelser som finns i
skolförordningen.
Säkerställa att de elever som behöver studiehandledning på modersmålet får det utifrån de behov som eleverna har. I detta ingår att se till att eleverna inte går miste om
lektionstid i ordinarie undervisning på grund av tidpunkten för studiehandledningen.
Säkerställa att vidtagna åtgärder får avsedd effekt samt stärka upp-följningen av att
utbildningen för nyanlända elever bedrivs enligt lagar, rutiner och riktlinjer.

Grundskolenämnden har i sitt yttrande som inkom 2019-10-31 angivit vilka åtgärder som planeras vidtas och vilken effekt vidtagna åtgärder förväntas få utifrån respektive rekommendation. Nämnden ska även i ett uppföljande yttrande 2020-08-31 redogöra för vilka åtgärder som
har vidtagits och vilken effekt dessa haft på verksamheten. Exempel på åtgärder som grundskolenämnden har beslutat vidta är följande:
•

•

•

Vägledning och stöd kommer att intensifiera arbetet med att stötta skolorna i upprättandet av fungerande rutiner och organisering av mottagandet för att främja att kartläggningsunderlaget steg 1 och 2 ligger till grund för i planeringen av de nyanlända
elevernas undervisning och skolgång.
Beslut är taget om att en snabbutredning ska genomföras angående avveckling av
centrala förberedelseklasser. När det gäller lokala förberedelseklasser ute på skolorna
är det rektors ansvar att säkerställa att lagstiftningen följs. Utbildningscheferna kommer att följa upp med de berörda skolorna för att säkerställa att så sker.
Utbildningschefer säkerställer att rektorer fattar beslut angående prioriterad timplan
enligt de bestämmelser som finns i skolförordningen.
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•
•

Uppföljning av nyanländas lärande sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett förslag på frågebatteri har tagits fram för att användas av en referensgrupp
för rektorer.
Förvaltningsledningen fattade ett inriktningsbeslut att de modersmålslärare som har
heltidstjänst på en skolar avslutar sin tjänst på Språkcentralen och får ny placering på
aktuell skola och framöver kommer att vara anställd av skolan.

Avvikelsehantering
Syftet med granskningen har varit att bedöma om avvikelsehanteringen i hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödnämnden är ändamålsenlig.
Bedömningen är att avvikelsehanteringen i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödnämnden i huvudsak är ändamålsenlig. Det har dock identifierats ett antal angelägna förbättringsområden i granskningen.
I huvudsak finns det dokumenterade rutiner för avvikelsehantering i de granskade nämnderna.
Rutinerna som rör lex Maria bör förtydligas. Flertalet rutiner är aktuella men några rutiner bör
ses över då det var länge sedan de reviderades och det framgår inte alltid tydligt vem som fattat
beslut om dem.
Nämnderna säkerställer inte fullt ut att rutinerna är kända av medarbetarna. Medarbetarna
tillämpar rutiner när avvikelser rapporteras och utreds i verksamhetssystemet Flexite. Merparten av medarbetarna har dock inte kännedom om rutinerna. Det finns risk för att förändrade
rutiner inte får genomslag i verksamheten. Samtliga medarbetare får inte årlig information om
sin rapporteringsskyldighet.
Avvikelser hanteras inte fullt ut i enlighet med gällande bestämmelser i de granskade nämnderna. Rapportering och utredning av avvikelser sker i Flexite. Samtliga avvikelser rapporteras
dock inte. Det finns medarbetare som inte förstått syftet med avvikelserapportering. Brist på
kontinuitet och hög arbetsbelastning hos vissa personalgrupper medför att utredning av avvikelser kan ta lång tid. Det genomförs inte alltid uppföljning av att förbättrande åtgärder ger
önskad effekt och återkoppling till medarbetarna bör utvecklas. Det finns en osäkerhet som
rör rapportering och utredning av synpunkter och klagomål.
I huvudsak sammanställs och analyseras avvikelser så att förbättrande åtgärder kan vidtas. Avvikelser sammanställs och analyseras på aggregerad nivå genom arbete i kvalitetsråd och genom kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser. Fortsatt utveckling behövs för att hitta effektiva arbetsformer för kvalitetsråd. Resultat av sammanställning och analys sprids inte alltid i
förvaltningarna.
Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2019-08-21 och beslutade att översända rapporten till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsförvaltningen för
yttrande. Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.
Av inkomna yttrandena framgår att de två nämnderna instämmer i rapportens slutsatser.
Nämnderna redovisar även vilka åtgärder som de avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten.
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Verifikationsgranskning
Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av grundskolenämndens, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens samt tekniska nämndens hantering av inventarier och redovisning
av dessa. Liknande granskningar har genomförts 2017 och 2018.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om de granskade nämndernas bokföring av
inventarier är rättvisande och om nämndernas interna kontroll beträffande inventarier är tillräcklig.
Granskningen bygger dels på stickprovskontroll av totalt 150 leverantörsfakturor ur nämndernas redovisning, dels på frågor om nämndernas interna kontroll genom intervjuer och genomgång av styrdokument.
Bedömningen är att grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt tekniska nämnden dels säkerställer att räkenskaperna beträffande inventarier i allt väsentligt är
rättvisande, dels i huvudsak säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende inventarier. Bedömningen grundas på att huvuddelen av stickproven är korrekta. Avvikelserna är med något
undantag beloppsmässigt låga. Det är dock viktigt att räkenskaperna i sin helhet är korrekta,
så att intressenterna får korrekt information såväl på kontonivå som på övergripande nivå.
Den interna kontrollen som rör riktlinjer och rutiner kring inventarier bedöms vara tillräcklig,
med reservation för att nämnderna har att genomföra åtgärder rörande avtalshantering som
följd av Malmö stads arbete med intern kontroll.
Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2019-10-21 och beslutade att
översända rapporten till grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden samt
tekniska nämnden för yttrande. Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Av yttrandena framgår att de tre nämnderna i huvudsak instämmer i rapportens slutsatser och
redovisar åtgärder för synpunkterna i granskningen.
Tekniska nämnden uppger i sitt yttrande att nämnden har för avsikt att åtgärda påvisade brister
genom dialog och genomgång med berörda tjänstemän samt genom utredning och därpå följande förbättringsförslag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt uppgift i sitt yttrande vidtagit åtgärder i
form av utbildningsträff för fakturamottagare, som även fått en lathund för kontering. Nytt
förslag till rutin för avtalshantering har under hösten 2019 tagits fram och kommer att behandlas av förvaltningens ledningsgrupp.
Grundskolenämnden uppger i sitt yttrande att nämnden bland annat har reviderat dels den
skriftliga rutinen för direktupphandling och dels inköpsrutinen samt upprättat en skriftlig rutin
för avtalshantering och avtalsuppföljning.

Våld och hot på biblioteken
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kulturnämnden säkerställer att det finns ett
ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot.
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Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kulturnämnden delvis säkerställer att det
finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot.
Enligt enkätresultatet känner sig totalt 93 % av de anställda på biblioteken sig alltid eller oftast
trygga och säkra på sin egen arbetsplats. Samtidigt visar granskningen att det finns risk för våld
och hot på biblioteken.
I granskningen återfinns följande bedömningar:
•

Det finns kännedom om riskerna för våld och hot på arbetsplatserna. På flertalet
bibliotek har det dock inte genomförts några riskinventeringar eller riskbedömningar
som riktar fokus mot våld och hot. Arbetsgivaren har inte fortlöpande undersökt riskerna för våld och hot på samtliga bibliotek.

•

Identifierade risker har inte dokumenterats i handlingsplaner på samtliga bibliotek.

•

Åtgärder har vidtagits på biblioteken för att förebygga våld och hot. De vidtagna åtgärderna är inte tillräckliga.

•

Det finns dokumenterade rutiner avseende våld och hot på biblioteken. Styrdokumenten är dock inte alltid väl kända och/eller aktuella.

•

All personal har inte fått tillräcklig utbildning och information för att kunna arbeta
tryggt och säkert.

•

I hög utsträckning anmäls och rapporteras händelser med inslag av våld och hot.

•

Det finns en tillräcklig återrapportering till nämnden avseende arbetet med att förebygg våld och hot.

Kulturnämnden har med anledning av granskningen inkommit med ett yttrande. Av yttrandet
framgår bl.a. följande:
Kulturnämnden ställer sig positiv till granskningen och kommer att genomföra åtgärder.
Våld och hot i offentlig miljö är en företeelse som alltmer uppmärksammas när det gäller
platser som är tillgängliga och öppna för alla. I miljöer där otryggheten är som störst fungerar
många gånger biblioteken som en trygg zon.
För att säkra trygga biblioteksmiljöer som är öppna och tillgängliga för alla besökare vill kulturförvaltningen understryka vikten av välutbildade medarbetare som är rustade för uppdraget.
Det är därför av största vikt att kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling säkerställs.
Det gäller både bemötande generellt men också i situationer av hot och våld samt krishantering. En annan framgångsfaktor är ett starkt områdesbaserat arbete för att stärka trygghet och
gemenskap i nära samarbete med civilsamhälle lokalpolis, fastighetsägare, näringsliv och andra
lokala den lokala aktörer. Det finns många exempel på att ett medvetet bemötandearbete kan
i bästa fall minska behovet av tex kameraövervakning, säkerhetsvakter eller lagförändringar
som att stänga av besökare.
Enligt yttrandet kommer bl.a. följande åtgärder att vidtas:
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•

Kulturnämnden avser att utöka skyddsronderna som görs varje vår med en risk- och
konsekvensanalys kring våld och hot på samtliga bibliotek. Detta införs under 2020. I
risk- och konsekvensbedömningar ska det ingå åtgärder, datum för uppföljning samt
ansvarig person för åtgärderna.

•

Ledningen på biblioteken i Malmö kommer från och med 2020 att upprätta en rutin
för att se till att cheferna kontrollerar att åtgärderna genomförs enligt risk- och konsekvensbedömningarna.

•

Det har funnits många dokument från flera organisationsgenerationer. Dessa kommer
under 2020 att revideras och inaktuella rensas bort. Respektive chef ansvarar för att
dokumenten är väl kända och följs av personalen. Sedan en tid finns det även en samordnare på kulturförvaltningen för samtliga bibliotek med ansvar för säkerhetsfrågor,
en funktion som håller ihop arbetet som görs av respektive chef.

•

Under 2019 har flera utbildningsinsatser erbjudits till all personal. En av dem har varit
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen har erbjudits under flera
tillfällen. Nyanställda kan ha börjat efter att utbildningarna har hållits och därmed inte
deltagit. Flera områdesbibliotek har genomgått en utbildningsinsats kring säkerhet under 2019 och utbildningsinsatser för personal planeras även i fortsättningen. Med
jämna mellanrum, dock inte varje år, har utbildningar hållits som inkluderar övningar
hur personal kan hantera hotfulla personer. Vid nyanställningar finns en checklista där
det framgår att chef ska introducera säkerhetsrutinerna.

Utlandsresor
Malmö stadsrevision har granskat om kommunstyrelsen, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden säkerställer att anställda och förtroendevalda
följer rättspraxis och styrdokument vid utlandsresor och om den interna kontrollen av detta
är tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen säkerställer att rättspraxis och
styrdokument följs vid utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig. Bedömningen baseras på att relativt få avvikelser konstaterats i stickproven.
Den sammanfattande bedömningen är att miljönämnden säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig. Bedömningen baseras på att relativt få avvikelser konstaterats i stickproven.
Den sammanfattande bedömningen är att grundskolenämnden i huvudsak säkerställer att
rättspraxis och styrdokument följs vid utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta i
huvudsak är tillräcklig. Bedömningen baseras på att ett flertal avvikelser konstaterats i stickproven beträffande beslutsattest till följd av felaktig intern information; den felaktiga informationen har tagits bort. Avvikelser har även konstaterats beträffande inlämning av reseräkning.
Den sammanfattande bedömningen är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i huvudsak säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid utlandsresor, och att den interna
kontrollen av detta i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen baseras på att ett flertal avvikelser
konstaterats i stickproven beträffande inlämning av reseräkning.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
• föreslå att Malmö stads nya resepolicy omfattar krav på att reseräkning ska inlämnas
efter avslutad tjänsteresa.
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Grundskolenämnden rekommenderas att:
• säkerställa att utgifter för utlandsresor beslutsattesteras av rätt personer.
• säkerställa att resenärer lämnar in reseräkning efter avslutad resa.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att:
• i delegationsordningen specificera vem (t.ex. funktion/chef) som fattar resebeslut.
• säkerställa att resenärer lämnar in reseräkning efter avslutad resa.
Miljönämnden rekommenderas att:
• se över hur rutiner för extern representation tillämpas.
Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2019-11-27 och beslutade att
översända rapporten till kommunstyrelsen, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Av yttrandena framgår att samtliga granskade nämnder och styrelse avser att vidta åtgärder
som är i enlighet med rekommendationerna i missivet.
Av yttrandet från kommunstyrelsen framgår att Malmö stads HR-processer innefattar bland
annat beskrivning av området reseräkning, liksom att det på intranätet under arbetsfält Chef
finns information om Medarbetares resor och utlägg där det bl.a. framgår att alla tjänsteresor
som är över 50 km från den vanliga verksamhetsorten ska registreras som en reseräkning i
HRutan. Utifrån detta ser kommunstyrelsen att kraven på rättspraxis och styrdokument för
utlandsresor är tillgodosedda. Vidare framgår av yttrandet att kommunfullmäktige har givit
kommunstyrelsen, i samarbete med miljönämnd och servicenämnd, i uppdrag att ta fram en
ny resepolicy för Malmö stad. Arbete med detta pågår och utifrån revisorskollegiets granskning
och rekommendation ser kommunstyrelsen att förslaget till ny Mötes- och resepolicy för
Malmö stad bör kompletteras med information om hantering av reseräkning. Policyförslaget
kommer att behandlas i kommunfullmäktige under hösten 2020.
Av yttrandet från grundskolenämnden framgår att förvaltningen vid utbildningar i ekonomi
av verksamheten under hela 2020 kommer att informera om vikten av att rätt personer beslutsattesterar samt att lämna in reseräkning. Information kommer även att ges på Komin. Blanketter har tagits fram i början av 2019 där beslut ska tas av grundskoledirektör när resorna är
utanför Europa och av utbildningschefer inom Europa. Förvaltningen kommer även att fortsätta sitt arbete med kontroll av riktlinjerna i samband med granskning av dagliga utbetalningslistor i syfte att vid avvikelser kontakta berörda personer för åtgärder. De uppger vidare att de
även kommer att ta stickprov för att se om reseräkningar gjorts korrekt.
Av yttrandet från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden framgår att arbetet med att
informera nämndens medarbetare gällande inlämning av reseräkning och regelverk för beslutattest i samband med utlandsresor påbörjas omedelbart. Ekonomiavdelningen tillsammans
med HR-avdelningen kommer presentera revisionens rapport för sektionscheforganisationen
i samband med förvaltningens återkommande samarbetsmöten. Av yttrandet framgår vidare
att sektionscheferna kommer informera medarbetarna på skolorna. Åtgärderna uppges vara
genomförda under första kvartalet 2020.
Av yttrandet från miljönämnden framgår att kontakt tagits med stadskontorets ekonom i
skattefrågor. Malmö stads ekonomihandbok kommer att kompletteras med Skatteverkets allmänna råd för återkommande representation mot en och samma person eller grupp. Miljönämnden kommer att göra motsvarande tillägg i nämndens rutin för extern representation.
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Tillägget i ekonomihandboken och tillägget i miljönämndens rutin kommer enligt yttrandet att
göras före utgången av mars 2020.

Ekonomiskt bistånd
Syftet med granskningen var att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer
att verksamheten ekonomiskt bistånd bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Utifrån genomförd granskning var den sammanvägda bedömningen att verksamheten ekonomiskt bistånd inte bedrivs på ett helt ändamålsenligt sätt. I granskningen gavs följande rekommendationer till nämnden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En översyn görs av de avdelningsspecifika rutinerna och, där det är möjligt, sammanfoga dessa med de förvaltningsövergripande styrdokumenten.
Samtliga processer och rutiner har en tydlig dokumentägare.
Det sker likvärdiga bedömningar och beslut av ekonomiskt bistånd.
Fortsatt arbete med att minska personalomsättningen bland socialsekreterare inom
ekonomiskt bistånd sker.
Uppföljning och utvärdering av pågående förändringsarbete sker.
Det tydliggörs hur arbetet med ekonomiskt bistånd ska bedrivas då det finns barn i
familjen.
Arbetet med att förebygga och identifiera bidragsbrott förstärks samt att det tydliggörs
vilka kontroller som ska genomföras och vilka som är tillåtna att genomföra.
Återbetalning av felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd och bidrag med villkor om återbetalning sker i enlighet med beslut.
Misstankar om bidragsbrott polisanmäls i enlighet med gällande lagstiftning samt att
det klargörs hur omfattande socialtjänstens utredning måste vara innan den överlämnas till polisen.
Det finns en tillräcklig uppföljning och analys av kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
En genomlysning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd genomförs.
Prognosarbetet stärks för att kunna fatta korrekta ekonomiska beslut och vidta nödvändiga åtgärder.
Det genomförs en tillräcklig uppföljning och återrapportering till nämnden av kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Nämndens yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden har i ett första yttrande (ASN-2019-19470) redogjort för
vidtagna och planerade åtgärder med anledning av Stadsrevisionens granskning av verksamheten ekonomiskt bistånd.
Exempel på åtgärder som beskrivs i yttrandet:
•

En ny organisering av förvaltningen samt en ny övergripande ledningsorganisation
trädde i kraft den 1 februari 2020 och ska vara helt genomförd den 1 juli 2020. I
den nya organisationen ska verksamheterna för ekonomiskt bistånd samlas i en
avdelning som, tillsammans med avdelningen för arbetsmarknadsinsatser, utgör ett
verksamhetsområde. Orsaker till förändringen är främst att skapa likvärdighet för
Malmöborna, skapa tydligare beslutsvägar och mandat samt få bättre kontroll över
kostnaderna.

•

Sektionscheferna inom ekonomiskt bistånd har fått i uppdrag att inventera vilka
avdelningsspecifika rutiner och handböcker som förekommer och återkomma
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med förslag på rutiner som ska ingå i en förvaltningsövergripande handbok. I den
mån inventeringen visar på behov av enhetsspecifika rutiner ska behovet motiveras. Avdelningschef med ansvar för verksamhetsområdet arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd ska fatta beslut om, och vara dokumentägare till, de processer och
rutiner som gäller inom verksamhetsområdet. De förvaltningsövergripande rutinerna ska implementeras under andra halvåret 2020.
•

Förvaltningen bereder förslag om revidering av Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till nämndens sammanträde i maj 2020. Översynen
av riktlinjerna aktualiserar även revidering av vägledningsmaterialet. Vidare har en
arbetsordning för att öka samstämmigheten mellan olika nätverk inom nämndens
verksamheter införts.

•

För att främja kompetensförsörjningen inom ekonomiskt bistånd planeras och
vidtas åtgärder som bland annat rör grundkrav för socialsekreterare, löneöversyn,
kompetensutveckling och samverkan med närliggande universitet.

•

Inom ny avdelning för ekonomiskt bistånd ska uppföljningsfunktionen förstärkas
under 2020 i syfte att ligga till grund för fortsatt utformning och förbättringsarbete
inom avdelningen.

•

Ett arbete har påbörjats för att stödja barnrätt i handläggning av ekonomiskt bistånd. Bland annat har grundutredningen för ekonomiskt bistånd reviderats för att
säkerställa att varje barns situation synliggörs i utredningen. Vidare har ett stödmaterial om barnrätt i handläggningen av ekonomiskt bistånd arbetats fram och
ska implementeras under mars till oktober 2020.

•

I befintliga kärnprocesser förtydligas att misstänkta bidragsbrott ska utredas och
polisanmälas (direktåtgärd i nämndens internkontrollplan 2020). Vidare görs ett
förtydligande att vid utredning om ekonomiskt bistånd ska kontroll göras i
SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd).

•

Under ledning av Stadskontoret sker ett arbete med stadens handlingsplan avseende ekonomisk brottslighet mot välfärden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samordnar den del av stadens arbete som handlar om ekonomisk brottslighet mot välfärden av enskilda. Nämnden ska ta fram förslag på handlingsplan som
är planerad att behandlas av kommunstyrelsen under våren 2020.

•

I inventeringen av processer och rutiner ingår rutiner för återkrav. En förvaltningsövergripande rutin för återkrav ska utformas och beslutas senast i juli 2020.
Vidare har en enhetlig rutin utformats i arbetet med att implementera förändrat
arbetssätt samt strukturerat kontrollsystem inom ekonomiskt bistånd.

•

Vid uppföljning särskilt följa antal beslut om polisanmälan av misstänkta bidragsbrott.

•

Genom ny organisering av förvaltningen, med tydligare ekonomiskt ansvar, förväntas arbetet med att säkerställa att det finns en tillräcklig uppföljning och analys
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samt återrapportering till nämnden av kostnaderna för ekonomiskt bistånd främjas.
•

Ny kompetens i form av data scientist har rekryterats i januari 2020. Det innebär
att genomlysning av kostnadsposterna inom ekonomiskt bistånd bedöms kunna
genomföras.

•

Ekonomiavdelningen ska under 2020 utforma sitt prognosarbete till att även involvera enhetscheferna inom ekonomiskt bistånd i arbetet med att ta fram prognoser utifrån varje enhets förutsättningar.

Nämnden ska senast 2021-01-31 inkomma med ett uppföljande yttrande med redogörelse över
vilka åtgärder som vidtagits under 2020 samt vilken effekt dessa haft i verksamheten.

Arbetet med att förebygga avhysningar
Utifrån genomförd granskning var den sammanvägda bedömningen att arbetet med att förebygga avhysningar inte är helt ändamålsenligt. Granskningen visade bland annat att det vräkningsförebyggande arbetet inte fullt ut präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp
och att samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen inte fungerar.
I granskningen rekommenderades nämnden att säkerställa följande:
• Det finns ändamålsenliga styrdokument för arbetet med att förebygga avhysningar.
• Samtliga underrättelser hanteras och registreras på ett ändamålsenligt sätt.
• Det finns en tydlig information till hyresvärdarna om underrättelser samt att hyresvärdarna har en tydlig kontaktkanal in till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
• Bekräftelser på mottagandet av underrättelser skickas till Kronofogden och hyresgästen samma dag.
• Den vräkningsförebyggande verksamheten präglas av likvärdighet i tillgången till stöd
och hjälp.
• Det inom det vräkningsförebyggande arbetet finns en fungerande samverkan med
andra hyresvärdar än MKB.
• Det inom det vräkningsförebyggande arbetet finns en fungerande samverkan med
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen.
• Det finns en tillräcklig uppföljning och återrapportering av arbetet med att förebygga
avhysningar.
Nämndens yttrande:
Nämnden har i yttrande (mars 2020) redogjort för vidtagna och planerade åtgärder med anledning av Stadsrevisionens granskning av arbetet med att förebygga avhysningar.
Exempel på åtgärder som beskrivs i yttrandet:
• En gemensam arbetsprocess för det vräkningsförebyggande arbetet ska beslutas senast
i maj 2020. I samband med att arbetsprocessen beslutas ska den implementeras i förvaltningen. I ett senare skede ska den kompletteras med tydligare rutiner och processer
avseende samverkan med hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.
• Senast den 31 maj 2020 ska information till hyresvärdar och bostadsrättsföreningar
finnas tillgänglig på kommunens hemsida (malmo.se).
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•

•

•

Sedan den 1 februari 2020 gäller en ny organisation inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen där förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden. Arbetet med den
nya organisationen pågår. En del av arbetet handlar om att analysera vilka resurser som
finns och hur dessa är fördelade och vid behov omfördela resurser för att säkerställa
att tillgången på stöd och hjälp är likvärdig i hela staden.
I den gemensamma arbetsprocessen ska det finnas ett avsnitt om samverkan med
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Ledningen
för de tre socialförvaltningarna ovan har initierat en översyn av samverkan över förvaltningsgränserna. Tjänstepersoner från de tre förvaltningarna arbetar med att se över
hur samverkan sker på bästa sätt då brukare har behov av stöd eller insats från mer än
en av dem. Uppdraget ska vara slutfört i juni 2020.
Den gemensamma arbetsprocessen kommer att säkerställa att hela förvaltningen arbetar på samma sätt. Därigenom förbättras underlag för uppföljning och återrapportering. Återrapportering till nämnden av arbetet kommer bland annat att ske i samband
med årsanalys. I den årliga rapporten om kartläggning av hemlösheten ska arbetet med
att förebygga avhysningar få ett större utrymme.

Nämnden ska senast i januari 2021 inkomma med ett uppföljande yttrande med redogörelse
över vilka åtgärder som vidtagits under 2020 samt vilken effekt dessa haft i verksamheten.

Upphandlingar och inköp
Malmö stadsrevision har genom konsulten EY granskat upphandlingar och inköp vid servicenämnden och tekniska nämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp har
direktupphandlats enligt gällande regelverk eller avropats gentemot aktuella ramavtal samt om
nämndernas interna kontroll avseende upphandlingsprocessen varit tillräcklig. Syftet har även
varit att bedöma om nämnderna bedriver ett tillräckligt och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen.
Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att servicenämnden och
tekniska nämnden;
•

brister i följsamheten mot Lagen om offentlig upphandling (LOU), Malmö stads
styrdokument vid inköp och direktupphandlingar samt nämndernas egna riktlinjer för
direktupphandling,

•

inte har en intern kontroll avseende upphandlingsprocessen som är helt tillräcklig.

Genomförd stickprovsgranskning visar att flera inköp inte har direktupphandlats enligt gällande regelverk (LOU) eller styrdokument/riktlinjer, samt att dokumentation inte sker i tillräcklig utsträckning vid direktupphandlingar och avrop från ramavtal. Granskningen visar
även att det har gjorts avrop mot ramavtal som förlängts automatiskt eller löpt ut, samt att det
inom nämndernas verksamhet upplevs vara svårt att hitta och därmed tillämpa gällande ramavtal. Dock bedöms båda nämnderna ha en tydlig organisering av inköpsverksamheten.
Slutligen är bedömningen att servicenämnden och tekniska nämnden;
•

delvis bedriver ett tillräckligt, och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka
oegentligheter i inköpsprocessen.

Granskningen visar genom enkätresultat att en del av de svarande är osäkra på vart de ska
vända sig vid misstanke om oegentligheter samt när jäv ska anmälas (servicenämnden ca 30%,
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tekniska nämnden ca 25%). Enkätresultatet påvisar således ett behov av kontinuerlig information till medarbetarna om åtgärder vid misstanke om mutor och oegentligheter.
Servicenämnden och tekniska nämnden rekommenderas att:
•

upprätta tillräcklig dokumentation vid direktupphandlingar och avrop, i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling (LOU) och internt beslutade styrdokument/riktlinjer,

•

tydliggöra för organisationen vilka ramavtal som är aktuella och gällande för avrop,

•

snarast genomföra regelrätta upphandlingar i de fall ramavtal har löpt ut eller förlängts
automatiskt under en längre tid,

•

säkerställa att det inom nämndernas verksamheter är tydligt när jäv ska anmälas samt
vem tjänstepersoner ska kontakta vid misstanke om mutor och oegentligheter.

Därutöver skall tekniska nämnden, i enlighet med Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamhet, formellt besluta om de riktlinjer för direktupphandling som upprättats av fastighets- och
gatukontoret.
Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2020-01-29 och beslutade att
översända rapporten till servicenämnden och tekniska nämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom.
Servicenämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-03-31 att återremittera ärendet, varför
inget yttrande finns att redovisa för närvarande.
Tekniska nämnden redovisar i sitt yttrande åtgärder som är i överensstämmelse med de rekommendationer som framgår av revisorskollegiets missiv.
Exempel på åtgärder som tekniska nämnden avser att vidta:
• Analys ska göras av vilka enheter och medarbetare som bedöms vara i särskilt behov
av stöd. Målgruppsanpassat stöd ska då erbjudas. Dessa insatser börjar under våren
2020 och fortsätter så länge behov anses föreligga efter stickprovskontroller.
• Stickprov av upphandlingar och inköp, avseende dokumentation och löptider, ska göras varje år, med start 2020, tills annan bedömning görs. Utredning pågår av ett eventuellt gemensamt avtalssystem för varor och tjänster där en systematisk uppföljning av
löptider underlättas.
• Sökvägarna till ramavtalen via intranätet ska ses över i samråd med kommunikationsenheten för att se om dessa går att förenkla ytterligare. Dessa åtgärder bedöms kunna
vara genomförda våren 2020.
• Regelbundna analyser av förvaltningens inköp ska göras. Dessa analyser ska användas
för att se vilka inköpsbehov förvaltningen har, från vilka leverantörer som inköpen
sker och om det finns anledning till ramavtal inom ett visst område. Vidare ska analyserna användas till att se om det finns avvikelser i till exempel belopp eller vilka leverantörer som används. Analyserna ska påbörjas under 2020.
• Särskilda yrkeskategorier, som bedöms som särskilt utsatta för risken för påverkansförsök, ska ha målgruppsanpassade regelbundna diskussionstillfällen för att kunna bibehålla en hög kunskapsnivå inom området mutor och jäv. Dessa diskussionstillfällen
påbörjas under 2021 och ska upprepas när så bedöms lämpligt.
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Tekniska nämnden beslutade om riktlinjer för direktupphandling på fastighets- och gatukontoret vid sammanträdet 2020-03-24.
Uppföljande yttranden ska inkomma senast 2021-01-29.

Likvärdighet i fritidshemmen
Under perioden oktober - december 2019 genomfördes en granskning av likvärdighet i fritidshemmen. Granskningen beslutades av revisorskollegiet den 18 december 2019. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om utbildning i fritidshem bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt, med särskilt fokus på om den är likvärdig. Med ändamålsenligt avses i den här granskningen att utbildningen utgår från de nationella målen och organiseras på ett sätt som motsvarar kraven i lagstiftningen. Granskningens syfte har också varit att bedöma om grundskolenämnden i tillräcklig utsträckning följer upp verksamheten i fritidshemmen och vidtar åtgärder
vid konstaterade brister.
Sammanfattningsvis är bedömningen att utbildning i fritidshemmen bedrivs på ett i huvudsak
ändamålsenligt sätt, men att det finns flera förbättringsområden gällande likvärdig utbildning.
Vidare är bedömningen att grundskolenämndens uppföljning av verksamheten i fritidshemmen inte är helt tillräcklig. Granskningen visar dock att nämnden har vidtagit flera åtgärder
som haft positiv effekt på fritidshemmens verksamhet.
Granskningen visar att utbildningen vid fritidshemmen inte följs upp på ett likvärdigt och
strukturerat sätt av grundskolenämnden. Bland annat följs inte verksamheten upp utifrån 4
kap. i läroplanen som anger syfte och centralt innehåll för fritidshemsverksamheten. Vidare
visar granskningen att huvudmannen inte säkerställer att elevgrupperna har en lämplig storlek
och sammansättning. Det finns också stora variationer gällande antal elever per utbildad personal samt antal elever per avdelning. Även gällande tillgång till fritidspersonal varierar det
stort mellan skolorna, där vissa avdelningar helt saknar behörig personal.
Följande rekommendationer lämnas till grundskolenämnden:
•

Säkerställa att utbildning i fritidshemmet, på såväl huvudmannanivå som skolnivå, följs
upp utifrån de nationella målen samt att åtgärder vidtas utifrån en analys av de resultat
som framkommit i uppföljningen. I detta ingår att följa upp och skapa likvärdiga förutsättningar gällande tillgång till utbildade fritidspedagoger.

•

Säkerställa att elevgrupperna har en lämplig storlek och sammansättning samt att en
barnkonsekvensanalys görs på skolorna innan större beslut fattas, exempelvis gällande
personaltäthet och gruppstorlek.

I sitt yttrande beskriver grundskolenämnden den uppföljning och analys som sker i nuläget
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Grundskolenämnden skriver vidare att rektor och skolornas medarbetare behöver fortsätta arbetet kring att utveckla verksamheten utifrån fritidshemmets uppdrag i läroplanen samt. Skolor och huvudmannen behöver även stärka
sin kapacitet vad avser ledning och styrning av verksamhetsformen och systematisera uppföljningen av kvalitén i enlighet med läroplanens krav. I en utredning som grundskoleförvaltningen har genomfört under 2018/2019 identifierades bland annat att förvaltningen behöver
använda data mer konsekvent och systematiserat. Utredningen visade att vissa elevdata saknas,
bland annat relaterat till elevernas värdegrundsresultat och elevresultat inom fritidshemmet.
Den data förvaltningen har tillgång till idag är framförallt perceptuella data i form av enkätsvar,
samt kvalitativ uppföljning där rektorer och stödfunktioner inom förvaltningen bidragit med
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underlag och erfarenheter. Utvecklingsarbetet påbörjas under läsåret 2019/2020 i form av ett
delprojekt inom förvaltningens åtagande och utvecklingsprojekt ”Varje elevs bästa skola: fördjupa och förbättra styr- och ledningssystemet”.
Gällande elevgruppernas storlek och sammansättning skriver grundskolenämnden att förvaltningen har tagit fram ett stödmaterial som avser att ge stöd i arbetet med att skapa lämpliga
elevgrupper. Stödmaterialet kommer kompletteras med en anpassning med hänsyn till behovet av barnkonsekvensanalys. Vidare uppger nämnden i sitt yttrande att utbildningscheferna
också genomför verksamhetsbesök två gånger per läsår inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningscheferna besöker då alla skolformer och besöker såväl grundskola, Fklass som fritidshem. Under verksamhetsbesöken i fritidshem undersöks både elevgruppsstorlek och att eleverna erbjuds en god miljö.

7 Granskning av de kommunala bolagen
Den av kommunfullmäktige utsedde lekmannarevisorn samverkar med den auktoriserade revisorn i revisionen av de kommunala bolagen. Lekmannarevisorn har uppdraget att granska
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Uppdraget regleras i aktiebolagslagen kapitel
10 och kommunallagen kapitel 12. Lekmannarevisorn upprättar en granskningsrapport för berört bolag. Denna tillställes kommunfullmäktige och respektive bolags årsstämma.
På uppdrag av lekmannarevisorerna har följande särskilda granskningar genomförts:
Granskning av utlandsresor
Boplats Syd AB, MINC i Sverige AB, MKB Fastighets AB, Malmö Live Konserthus AB,
Malmö Leasing AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Malmö Stadsteater AB och Parkeringsövervakning i Malmö AB.
Granskning av fastighetsnära underhåll och lägenhetsunderhåll
MKB Fastighets AB

Bilaga 1: Granskningsrapporter och revisionsberättelser
Bilaga 1 innehåller granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende helägda kommunala bolag.

Bilaga 2: Granskningsrapporter och revisionsberättelser
Bilaga 1 innehåller granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende delägda kommunala bolag, stiftelser, kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund.
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