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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har mottagit rapporten Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot
våldsbejakande miljöer. Granskningen är genomförd av KPMG på uppdrag av Malmö stadsrevision, i
syfte att bedöma om Malmö stad säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att
förebygga och motverka våldsbejakande miljöer. Granskade nämnder är arbetsmarknads- och
socialnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen. Utifrån den genomförda granskningen ges en rad rekommendationer.
Kommunstyrelsen rekommenderas säkerställa att roll- och ansvarsfördelningen är tydlig avseende
styrning och ledning samt att det särskilda samordningsteamets syfte, arbetsprocesser och mål
dokumenteras. Såväl kommunstyrelsen som övriga granskade nämnder rekommenderas säkerställa
att arbetet med att utveckla evidensbaserade insatser och metoder fortgår och att Communitys That
Care som styrmodell framöver följs upp och utvärderas. Stadskontoret delar i stort de synpunkter
som lämnas i rapporten.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till Revisorskollegiet.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen har mottagit rapporten Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot
våldsbejakande miljöer. Granskningen är genomförd av KPMG på uppdrag av Malmö stadsrevision, i
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syfte att bedöma om Malmö stad säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att
förebygga och motverka våldsbejakande miljöer. Granskade nämnder är arbetsmarknads- och
socialnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen.
Utifrån granskningens resultat görs bedömningen att det strategiska arbetet för att förebygga och
motverka våldsbejakande miljöer är ändamålsenligt. I rapporten presenteras flera förbättringsområden; tydligare roll- och ansvarsfördelning avseende styrning och ledning, förtydligande kring
vilka strategiska frågor som ska drivas och följas upp av kommunstyrelsen respektive av de olika
nämnderna, införandet av evidensbaserade metoder för insatser och uppföljning samt ökad
formalisering av den samordning och samverkan som bedrivs.
Utifrån den genomförda granskningen ges även en rad rekommendationer. Kommunstyrelsen
rekommenderas säkerställa att roll och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga
nämnder är tydlig avseende styrning och ledning av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
samt att det särskilda samordningsteamets syfte, arbetsprocesser och mål dokumenteras för att
formalisera samverkan så att den blir mindre personberoende. Arbetsmarknads- och socialnämnden
rekommenderas säkerställa att lokala samarbetsavtal mellan konsultationsteamet (Malmö stads
stödtelefon) och berörda samverkanspartners avseende våldsbejakande extremism upprättas. Såväl
kommunstyrelsen som övriga granskade nämnder rekommenderas säkerställa att arbetet med att
utveckla evidensbaserade insatser och metoder fortgår och att Communitys That Care som
styrmodell framöver följs upp och utvärderas.
Revisorskollegiet har behandlat rapporten vid sitt sammanträde 23 augusti 2018 varvid beslut
fattades om att översända rapporten till kommunstyrelsen och berörda nämnder för yttrande.
Nämndernas yttranden ska ge svar på vilka åtgärder respektive nämnd ska vidta med anledning av de
rekommendationer som framkommit i granskningen.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret delar i stort de synpunkter som lämnas i rapporten.
Stadskontoret arbetar aktivt mot våldsbejakande extremism, fram för allt på strategisk nivå, men
även i specifika fall på riskgruppsnivå och individnivå. Förvaltningen har deltagit i granskningen av
Malmö stads förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer genom den dokumentation som
överlämnats och de intervjuer som KPMG har genomfört.

Som en del i Malmö stads övergripande arbeta med styr- och ledningsstrukturer är frågan om
relationen och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadens nämnder under
utredning. I det arbetet beaktas till exempel den här aktuella frågeställningen om hur uppdrag
som inte naturligt ligger under en enskild nämnds ansvar, bäst kan ledas och samordnas.
När det gäller rekommendationen att mål, syfte och arbetsprocesser för samordningsteamet, ser
stadskontoret i nuläget detta primärt som en uppgift för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
då det är där som det praktiska arbetet bedrivs. Stadskontoret bidrar naturligtvis i ett sådant
formaliserande arbetet vid behov.
Stadskontoret leder arbetet med Communitys That Care (CTC), dels genom ägandeskap av
styrgruppen för CTC, men även vad gäller process- och metodutveckling, samt
implementeringsarbetet. Avseende granskningens rekommendation att säkerställa att CTC som
styrmodell framöver följs upp och utvärderas vill stadskontoret poängtera att detta ligger inom
stadskontorets styruppdrag av CTC, där bland annat följeforskning kopplats till arbetet.
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