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Sammanfattning

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om
internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade
riskanalyser. Miljönämndens risk- och väsentlighetsbedömning har resulterat i förslag till fem
granskningsområden samt tre åtgärder där en av åtgärderna även ska granskas. Miljönämndens
risk- och väsentlighetsbedömning åskådliggörs av en riskmatris, som framgår av förslaget.
Malmö stad har beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder och
helägda bolag i Malmö stad under 2022.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden fastställer förslag till plan för intern kontroll 2022.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2022-02-17
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Ärendet

Miljönämnden ska senast den 25 februari 2022 besluta om intern kontrollplan för 2022.
Enligt kommunallagen (6 kapitlet, 6 §) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden ska varje
år anta en särskild plan för den interna kontrollen, en så kallad internkontrollplan. Syftet med
intern kontroll är att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk
rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar,
föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra
förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

2 (2)
Miljönämnden antog anvisningar för intern kontroll 2016-12-14, § 176. Anvisningarna beskriver
organisation, arbetsgång och ansvar samt hur riskanalyser ska göras.
Förvaltningens förslag

Miljöförvaltningens förslag till granskningsområden har tagits fram genom en risk- och
väsentlighetsbedömning som gjorts i form av en digital workshop med förvaltningens
ledningsgrupp. Varje chef har även fört dialog om riskbedömning på respektive arbetsplatsträff.
Miljöförvaltningens risk- och väsentlighetsbedömning åskådliggörs av en riskmatris.
De områden som efter genomförd risk- och väsentlighetsbedömningen ska granskas under 2022
är:
 Resepolicy följs inte (åtgärd)
 Felaktiga upphandlingar (åtgärd)
 Utbildning i GDPR (åtgärd)
 Rutin för utlämnande av allmän handling följs ej
 Bristande tidredovisning
 Risk för otillåten påverkan
 Ineffektiv hantering av köldmedierapporter
 Efterlevnad av GDPR
Tre kommungemensamma granskningsområden har tagits fram genom en riskanalys
av en arbetsgrupp med bred kompetens inom kommunens verksamheter och stödprocesser.
Utifrån denna har Malmö stad beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga
nämnder och helägda bolag under 2022.
Granskningarna avser:
 Bristande serviceskyldighet
 Löneskuld
 Barnrätt
Barnkonventionen

Barnkonventionen beaktas i handläggningen då ett av de kommungemensamma
granskningsområdena under 2022 är barnrätt.
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