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Inledning
Denna rapport innehåller den slutliga uppföljningen av tekniska nämndens interna kontrollplan 2021 för
fastighets- och gatukontoret, inklusive förvaltningskod 014, hamnanläggningar.
Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har en
ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över prestationer,
kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för
verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna kontrollen är en av delarna i det
fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden.
Internkontrollplanen består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med direktåtgärder är att
genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Åtgärderna kan
vara av olika slag och kan handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs.
Syftet med granskningar är att utreda om det krävs mer information för att avgöra behov av eventuella
åtgärder. Granskningarna leder vid konstaterade brister (avvikelser) till förbättringsåtgärder.
De direktåtgärder och granskningar som var planerade att följas upp efter årsskiftet redovisas i denna
rapport. De direktåtgärder och granskningar som redan följts upp och beslutats under 2021 redovisas för
sig, se avsnitt 5.3 samt 6.3.
Enligt den interna kontrollplanen för 2021 skulle totalt två direktåtgärder, tre granskningar föranledda av
tekniska nämndens riskanalys och tre kommungemensamma granskningar följas upp till tekniska
nämnden. Granskning och uppföljning har skett i enlighet med tidsram fastställd av kommunstyrelsen
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Ansvar
Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det yttersta ansvaret
för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och ska se till att det finns en
organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll.
Enligt reglementet skall nämnden varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Nämnden fattar
beslut om rapport från föregående års internkontroll samt beslutar om årets internkontrollplan senast i
februari månad. Nämnden ska senast i samband med årsrapportens (internkontroll) upprättande,
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
· Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. I detta ligger ett ansvar för att en organisering av
intern kontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen ska även
utvärdera och utveckla kommunens system för intern kontroll.
· Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. De ska
se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll.
Nämnderna ska utifrån dokumenterade riskanalyser besluta om en plan för intern kontroll. Planen
beskriver vilka åtgärder och granskningar som ska genomföras under året. Nämnderna ska även följa upp
arbetet årligen och rapportera detta till kommunstyrelsen.
· Förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade och för att en god
intern kontroll kan upprätthållas. Dessutom ska förvaltningschefen löpande rapportera till nämnden om
hur den interna kontrollen fungerar. Resultaten rapporteras tre gånger per år; en på våren, en i samband
med delårsrapporten i september och slutligen i samband med årsanalysen till nämnden.
· Verksamhetsansvariga chefer på alla nivåer ska se till att medarbetarna har förståelse för vad god
intern kontroll innebär och att det finns goda förutsättningar för att intern kontroll kan upprätthållas.
Cheferna ska stödja ett riskmedvetande, det vill säga att chefer och medarbetare är uppmärksamma på vad
som kan gå fel och agera utifrån det.
· Medarbetare är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister och
avvikelser ska omedelbart rapporteras till ansvarig chef.
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Arbetsgång vid internkontrollgranskning
Genomförandet av granskningar och direktåtgärder ska ske löpande enligt planen för intern kontroll.
Granskare som utses ska ha relevant kunskap inom granskningsområdet, men inte stå i jävsförhållande till
det som ska granskas. Granskaren ska efter genomförd kontroll rapportera resultatet av granskningen till
granskad verksamhet, respektive avdelningschef samt kvalitets- och utvecklingsenheten. Efter genomförd
granskning ska granskaren i samråd med berörd avdelning och kvalitets- och utvecklingsenheten ge förslag
på förbättringsåtgärder om avvikelser har upptäckts.
Förbättringsåtgärder som föranleds av granskningar inom den interna kontrollplanen lämnas som förslag
till nämnden och beslutas där. Övriga förbättringsåtgärder beslutar fastighets- och gatukontorets
ledningsgrupp eller avdelningschef om, beroende på om risken är gemensam för förvaltningen eller endast
på avdelningsnivå.
Genomförandet av direktåtgärder och uppföljningen av dessa ansvarar fastighets- och gatukontorets
ledningsgrupp eller avdelningschef för, beroende på om risken är gemensam för förvaltningen eller endast
på avdelningsnivå.
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska genast rapporteras till nämnd.
En samlad uppföljning av direktåtgärder, granskningsresultat och förbättringsåtgärder ska lyftas till
förvaltningsledning och nämnd minst en gång om året.
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Kommungemensamma granskningsområden
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2020-10-14 om tre gemensamma granskningsområden
för Malmö stads nämnder:
• bisysslor
• ramavtalstrohet
• felaktig tillgång till information och lokaler.
Dessa ingår som obligatoriska granskningar i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2021 och har
granskats på sätt som beskrivs i kommunstyrelsens ärende och stadskontorets anvisningar.
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Direktåtgärder
När riskidentifiering och riskvärdering har gjorts, föreslås och dokumenteras åtgärder för att hantera
riskerna. Detta görs i internkontrollplanen som består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel.
Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller
och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan handla om att utveckla, intensifiera eller
förtydliga aktiviteter som redan utförs.

Risk för förseningar och bristande kvalitet - Storstadspaketet
Beskrivning av risk
Storstadspaketet innebär att 26 750 nya bostäder ska byggas för att ge plats åt en växande befolkning. Det
är en betydande satsning på infrastruktur som kommer att påverka hela staden. Kollektivtrafiken ska
stärkas genom en satsning på Malmöpendeln som kopplar ihop en ny spårbunden ringlinje i staden med
Lomma och Kävlinge kommuner. Vidare ska åtta befintliga busslinjer i staden få en infrastruktur som
innebär effektivare och mer miljövänliga transporter. Kollektivtrafiken ska kompletteras med fjorton nya
cykelbanor som tillsammans skapar ett finmaskigt och effektivt trafiksystem med hög kapacitet.
Satsningen ger stora möjligheter att tillskapa nya värden för staden.
Genomförandet av Storstadspaketet innebär ett omfattande förändringsarbete i den befintliga staden. Det
ställer krav på bland annat helhetssyn av pågående och planerade arbete, finansiering och
kommunikationen med Malmöborna.
Fastighets- och gatukontoret har identifierat problem och risker kopplat till interna processer som extern
och intern kommunikation, rekrytering, tidsplanering, upphandling, riskanalys, avvikelser och övrig
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Förvaltningen har även beaktat de frågor som stadsrevisionen
lyfter i sin förstudie av Storstadspaketet.
Stadsutvecklingsavdelningen och avdelningen för struktur och stöd har tagit fram åtgärder, se respektive
verksamhetsplan 2021.
Åtgärd: Särskild arbetsgrupp
Vad skulle göras:
För att hantera riskerna och ge förutsättningar för att kunna hålla tidplanen har en insatsgrupp av
ansvariga chefer från stadsutvecklingsavdelningen såväl som avdelningen för struktur och stöd fått till
uppgift att löpande följa och korrigera utvecklingen inom Storstadspaketet, vad gäller
kompetensförsörjning, resultatuppföljning, resursplanering och resursuppföljning, riskanalys- och
hantering, avvikelsehantering, ärendeprocess och delaktighetsarbete.
Uppföljning av direktåtgärden sker till fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och tekniska nämnden.
Hur gick det?
Tidplaner
Under 2021 har en grupp med tvärkompetenser analyserat tidplanen för Mex 4 och utifrån resultatet tagit
fram åtgärder för att busstart enligt Basplan 1.0 ska kunna hållas.
Därefter har övriga linjer inom Storstadspaketet Infrastruktur analyserats i samma syfte. Det är ett
komplicerat arbete med många olika faktorer att ta hänsyn till. Det är heller inte något som kan göras en
gång i en riktad insats, utan något som behöver göras kontinuerligt.
Förutom att tydliggöra vilka insatser som behövs, har arbetet med tidplanerna inneburit att övriga berörda
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enheter på förvaltningen fått en förbättrad insyn i tidplaneringen, vilket underlättar för den egna
planeringen.
Kompetensförsörjning
En handlingsplan för bemanning av de akuta behoven inom Storstadspaketet Infrastruktur togs fram
under våren, där bland annat omfördelning av interna resurser på förvaltningen gjordes. Vidare gjordes
rekryteringar och avrop av konsulter för att möta behovet.
En handlingsplan med förbättringsåtgärder avseende process och gränssnitt mellan rekrytering, avrop av
tjänster, omfördelning samt behålla-perspektivet har tagits fram. Syftet med förbättringsåtgärderna är att
säkerställa Storstadspaketets långsiktiga kompetensförsörjning, men även att förvaltningen ska bli mer agil
i kompetensförsörjningsfrågor. De olika förbättringsaktiviteterna har förts till förvaltningens
kompetensförsörjningsplan. De förbättringar som redan satts igång är bland annat volymrekryteringar,
riktade annonser och mentorskapsprogram.
Möjligheten till att kunna bedöma kompetensförsörjningsbehovet är beroende av att projektens tidplaner
hålls uppdaterade.
Risk- och avvikelsehantering
En testmodell för systematisk risk- och avvikelsehantering från projektnivå till tekniska nämnden har
tagits fram.
Syftet är att kunna möta verksamhetens behov av risk- och avvikelsehantering inom projekten och att
hålla ansvariga chefer kontinuerligt informerade om viktiga risker och avvikelser för hantering. Modellen
bedöms även följa Malmö stads metod för riskhantering inom det interna kontrollsystemet, vilket innebär
att risker och avvikelser av större vikt ska lyftas till tekniska nämnden.
Roller, mandat och processutveckling
Ett förtydligande av investeringsprojektens roller och mandat, inklusive entreprenadombudens, har tagits
fram och förts till förvaltningens projekthandbok. Informationsinsatser har gjorts under hösten.
Arbete pågår med att sammanställa olika delar av investeringsprojektens processer till en gemensam. Det
finns redan processbeskrivningar, men de behöver kvalitetssäkras genom en tvärkompetensanalys. Vidare
pågår arbete med att digitalisera både processerna och projekthandbok, vilket bedöms underlätta för bland
annat projektledarna.
Kommunikation
Stadsutvecklingsavdelningen, vilket inkluderar Storstadspaketet, har under 2021 kartlagt sina interna och
externa kontaktytor, kommunikationssystem. Arbetet har gjorts inom utvecklingen av det kommunikativa
ledarskapet.
I takt med att Storstadspaketets entreprenadvolym ökar, ökar även behovet av god kommunikation med
Malmöborna och entreprenörerna. En kommunikationsstrategi för Malmöbor och entreprenörer håller på
att tas fram.
Hur påverkar resultatet förvaltningens fortsatta arbete?
En lärdom av arbetet med tidplanerna är betydelsen av att låta medarbetare och chefer med olika
kompetenser från förvaltningen göra analysen tillsammans. Detta arbetssätt fortsätter under 2022, där
fokus ska läggas på samordning av entreprenaderna.
Åtgärder för att kunna möta kommande entreprenadvolymer ska tas fram under 2022.
Framtagande av strategi för att möta det ökade behovet av kommunikation med Malmöborna och
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entreprenörerna pågår och fortsätter in under 2022.
Modellen för risk- och avvikelsehantering ska testas under 2022 på stadsutvecklingsavdelningen och följs
upp under slutet av året för eventuella justeringar.
Sammanställning av investeringsprojektens processer, digitalisering av dessa och projekthandboken
bedöms kunna slutföras under våren 2022.

Risk för bristande kvalitet - drift och underhåll av offentlig miljö
Beskrivning av risk
Tekniska nämnden är ansvarig för drift- och underhåll av staden och har sedan 1990 haft en
överenskommelse med servicenämnden, rörande utförandet av drift- och underhållsarbeten. Från 2002
och framöver har delar av staden varit konkurrensutsatta vilket innebär att staden har skötts av både
privata entreprenörer och av Malmö stad.
Fastighets- och gatukontoret genomförde 2020 en upphandlingsprocess för att förbereda nya
entreprenader, med startdatum 1 april 2021.
Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 att avbryta pågående upphandling. Anledning till beslutet var att
Malmö stads ekonomiska förutsättningar förändrats i sådan utsträckning att uppdragen i stället i sin helhet
ska utföras i Malmö stads regi. Tekniska nämnden uppdrog åt fastighets- och gatukontoret att träffa
överenskommelse med serviceförvaltningen om utförande av uppdragen i sin helhet, på samma villkor
som erbjudits externa utförare. En sådan överenskommelse har träffats under hösten 2020.
Fastighets- och gatukontoret har bedömt att det föreligger risk för inledningsvis försämrad kvalitet i
utförandet av drift och underhåll av staden. Servicenämndens utökade utförare-ansvar och behov av
omfattande nyanställningar innebär en ökad press på organisationen. Serviceförvaltningen tar över många
nya ytor som det tar tid att lära. Vidare kan ett nytt arbetssätt med nya kontaktvägar innebära otydlighet i
roller, ansvar och beslut. Uppföljning av verksamhet, ekonomi och avvikelser får en ökad betydelse för
båda förvaltningarna för att säkerställa kvaliteten. Uppföljning ska ske enligt den överenskommelse och
entreprenadavtal som slutits mellan tekniska nämnden och servicenämnden.
Åtgärd: Implementering av nytt arbetssätt
Vad skulle göras:
För att hantera riskerna kommer fastighets- och gatukontoret att tillsammans med serviceförvaltningen
under 2021 arbeta med implementering av ett justerat arbetssätt både internt på avdelningen för offentlig
miljö och med serviceförvaltningen/Kommunteknik. Det nya arbetssättet ska innehålla rutiner för
uppföljning av verksamhet och ekonomi samt avvikelsehantering.
Uppföljning av entreprenadens fem områden samt direktåtgärden sker till fastighets- och gatukontorets
ledningsgrupp och tekniska nämnden.
Hur gick det?
Nedan redogörs för vad som skett under 2021, jämfört med överenskommelsen mellan tekniska nämnden
och servicenämnden. Se även bilagor med uppföljning av de fem entreprenadområdena.
Rutiner för uppföljning
Drift- och underhållsentreprenaderna omfattar parker, gator, torg, stränder och naturmark. Entreprenaden
är uppdelad i fem områden som följs upp var för sig. För att följa upp entreprenaden har ett, med
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serviceförvaltningen gemensamt, årshjul tagits fram där alla driftsmoment finns med och där även
underhållet läggs in. Årshjulet är ett verktyg som ger en god bild av hur entreprenaden utvecklar sig och
där alla avvikelser mot framtagen driftsplan skrivs in och som sedan tas upp på byggmöte.
Under de första nio månaderna har det hållits tio byggmöten i varje område. Byggmöten hanterar de
frågor som uppkommer i entreprenaderna såsom ekonomi, avvikelser, organisation etc. Vidare stämmer
byggmötet av att entreprenaden följer handlingen. Miljöredovisning följs upp en gång om året vid ett
särskilt avstämningsmöte. Byggmötenas protokoll utgör underlag för tertialrapporteringen till tekniska
nämnden.
Entreprenadåret startar 1 april och slutar 31 mars. Detta innebär att slutlig uppföljning av drift och
underhåll lämnas till tekniska nämnden i samband med tidpunkten för ekonomisk prognos, maj 2022. Vid
denna tidpunkt följs även arbetet med de utmaningar som redovisas i avsnitt 8 i överenskommelsen upp.
Organisering och arbetssätt
Park- och gatumiljöenheten har anpassat sin organisering och reviderat sitt arbetssätt, både internt med
stadsmiljöenheten och externt tillsammans med serviceförvaltningen. Syftet är att öka förutsättningarna
för en helhetssyn och en kvalitetshöjning av skötseln. Detta ska göras dels genom att i än högre grad än
tidigare involvera stadsmiljöenhetens perspektiv på skötseln, dels genom ett nära och tydligt samarbete
med serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen har parallellt också arbetat för att anpassa sin organisation
för att möta de nya behoven.
Så kallade korssyner har införts för att säkerställa att nivån på skötseln utförs enligt handling samt att hela
staden sköts likvärdigt. Under de nio första månaderna har tre korssyner utförts. Beställare och utförare
roterar och gör syn i annat område än det egna. På synen noterar och fotograferas förutbestämda
skötselobjekt. Materialet sammanställs och gås igenom på seminarium.
Avvikelser och kvalitetsavdrag 2021
Under perioden 1 april till 31 december har det uppkommit 149 avvikelser i drift- och
underhållsentreprenaderna som avhandlats på byggmöten. Av dessa avvikelser har 36 lett till
kvalitetsavdrag. Generellt hänger flera av avvikelserna samman med uppstarten av den nya entreprenaden.
Bland annat hade serviceförvaltningen till den 1 oktober 2021 på sig för att acklimatisera sig i hela Malmö
och justera bemanningen. Vidare kunde avgående entreprenörer inte färdigställa vissa arbeten, som till
exempel rengöring av utrustning, inoljning etc. eftersom dessa arbeten inte kunde starta i mars.
Ett tiotal avvikelser beror på sådant som serviceförvaltningen inte råder över men som påverkar driften,
till exempel avstängning av ytor i samband med Malmöforum. Ett antal avvikelser och kvalitetsavdrag
beror på att felaktig teknik/metod har använts och här arbetar serviceförvaltningen med att antingen
upphandla nya underentreprenörer eller köpa in annan utrustning. Utöver nämnda förklaringar, har det
funnits en kapacitetsbrist i resurserna som ger upphov till avvikelser.
Eftersom 2021 är basår för nytt arbetssätt, bland annat för avvikelsehanteringen, finns det inget tidigare
jämförelsematerial när det gäller avvikelser.
Brukarsynpunkter – Kontaktcenterärenden 2021
Ärenden från kontaktcenter där allmänheten anmäler in både brister och frågor till förvaltningarna är en
viktig del av uppföljningen av drift – och underhållsentreprenaden. Statistiken behöver dock bedömas
utifrån risk för felkällor. Samma ärende kan till exempel anmälas av flera personer och vissa områden har
en högre anmälningsfrekvens utan att det kan förklaras av fler boende eller besökare i området. Vidare kan
insatser för att få Malmöbor att anmäla mer, vilket i sig är önskvärt, leda till att statistiken blir svårare att
tolka.
Serviceförvaltningen har ett internt system för inrapportering av fel/brister som deras personal ser i sin
tillsyn av entreprenaden. Dessa fel/brister redovisas inte i denna uppföljning.
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Tabellen nedan visar en ökning av kontaktcenterärende från allmänheten i nästan alla kategorier under
2021. Kategori Nedskräpning visar en minskning, vilket kan bero på att dessa ärenden finns i Renhållning
som är en underkategori till flera huvudkategorier som till exempel Gräs.
Kontaktcenterärenden 2020-05-01 – 2020-12-20 och 2021-05-01 – 2021-12-20
Ärendetyp

maj 200501- aug 201220

maj 210501- aug 211220

Hundlatriner

269

342

Papperskorgar

228

361

Vägmärken

784

886

Lekplatser

592

548

Nedskräpning

190

77

Gräs

390

576

1 501

1 801

Renhållning (underärende)

Klottersanering
Under försommaren gav tekniska nämnden fastighets- och gatukontoret i uppdrag att komplettera
befintligt entreprenaduppdrag beträffande tömning av hundlatriner och allmänna papperskorgar.
Instruktionen var att vid varje tömning notera och anmäla eventuellt klotter eller otillåten affischering på
tunnorna, detta för att berörd saneringsfirma ska få kunskap om behoven av sanering på ett snabbt sätt.
Uppdraget innebar även att förvaltningen ska informera stadens kundcenter om vilka handläggningstider
som gäller för renhållning och klottersanering i Malmös olika delar, för att stadens kontaktcenter inte ska
lämna felaktig information till allmänheten vid anmälan och uppföljande kontakt. Förvaltningen ska även
uppmana stadens kontaktcenter att återrapportera till fastighets- och gatukontoret när felanmälningar
avseende renhållning och klottersanering inte klarmarkerats av entreprenör inom stipulerad tid.
Fastighets- och gatukontoret har varit i kontakt med serviceförvaltningen för att säkerställa att de anmäler
saneringsärenden på papperskorgar och hundlatriner vid varje tömning om behov föreligger. Kravet på
återrapportering av ärenden som inte klarmarkerats inom stipulerad tid, har framförts på byggmöte med
saneringsentreprenören.
Under perioden 2020-06-01 – 2020-12-20 anmäldes 299 ärenden av klotter på papperskorgar och
hundlatriner. Under 2021-06-01 – 2021-12-20 hade anmälningarna ökat till 309 anmälningar (totala antalet
anmälningar även från allmänheten). Det har inte skett någon nämnvärd ökad anmälningstakt av klotter.
Kontaktcenter kan endast rapportera den hanteringstid som ärenden tar från anmälan till att ärendet
avslutats. Vid en kontroll av hanteringstiden av de tio första ärenden i oktober gällande papperskorgar och
hundlatriner så låg det på i genomsnitt 116 timmar. Saneringen har med största sannolikhet utförts
snabbare då det finns en fördröjning till ärendet avslutas i systemet.
Samlad bedömning av 2021
I huvudsak har drift- och underhåll av Malmö fungerat tillfredställande under de första nio månaderna.
Samarbetet mellan de två förvaltningarna och arbetet med att hitta lösningar på avvikelser och
kvalitetsavdrag har i huvudsak fungerat bra.
Nuvarande handlingar anger en högre nivå på främst renhållningen mot tidigare. Bedömning görs dock att
entreprenörens personal- och maskinresurser inte varit tillräckliga under 2021 för att nå överenskommen
kvalitetsnivå. Detta har varit särskilt tydligt i vissa områden. Det har saknats underentreprenörer till vissa
arbetsmoment, varför dessa inte kunnat genomföras enligt handling. Det har även saknats resurser för att
klara alla beställningar av underhåll. Serviceförvaltningen är medveten om bristerna och arbetar med
förstärkning av resurserna inför 2022.
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Ett förbättringsarbete avseende uppföljning av entreprenaden har pågått under året. Rutiner för årshjul,
avvikelsehantering och rutiner beställningar av underhåll har setts över. Rutinerna för beställningar av
underhåll behöver bli mer kända för medarbetarna.
Under hösten har ett arbete genomförts för att mer lättillgängligt kunna följa upp och tydliggöra de
ärenden som allmänheten rapporterar till kontaktcenter.
Bedömning görs att rutiner för uppföljning, organisering och arbetssätt i huvudsak följer
överenskommelsen mellan tekniska nämnden och servicenämnden.
Hur påverkar resultatet förvaltningens fortsatta arbete?
För att säkerställa att handlingarna följs och intentionerna i överenskommelsen om drift- och
underhållsentreprenaden nås, kommer de två förvaltningarna att under 2022 fortsätta med det
överenskomna arbetssättet med gemensamma uppföljningar av verksamheten.
Under 2022 kommer en reviderad indelning av kontaktcenterärenden att presenteras vid uppföljningarna.
Syftet är att ge en säkrare bild av felanmälningar och synpunkter.
Ytterligare arbete behöver läggas ned från förvaltningens sida dels för att öka anmälningarna av klotter
och för att minska hanteringstiden.
Fastighets- och gatukontoret kommer att arbeta med implementering av rutiner för beställning av
underhåll och tydliggöra vilka som har mandat att lägga beställningar.
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Redovisning av direktåtgärder som beslutats under 2020
För 2021 samlades ett antal risker kopplade till var sitt verksamhetsområde: Storstadspaketet och Drift
och underhåll av offentlig miljö. Syftet med detta upplägg var att ta ett samlat grepp om riskerna och
undvika en fragmentarisk bild av det pågående arbetet.
Arbetet med dessa risker har redovisats till tekniska nämnden i maj, september och i januari, se TN 20202674. Nämnden har härigenom tagit del av pågående och planerat förbättringsarbete och därmed lämnats
möjlighet att besluta om tillägg och förändring av de redovisade åtgärderna. Nämnden har också under
2021 beslutat om tillägg av åtgärder kopplat till drift och underhåll. Syftet med tilläggen var att förbättra
arbetssätt och uppföljning av klottersanering.
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Granskningar
Nämndens granskningar
Risk för ökande kostnader för drift och underhåll av offentlig miljö
Beskrivning av risk
Avdelningen för offentlig miljö har bedömt att kostnaderna för driften av staden ökat mer än
förväntat de senaste åren. Behov av en fördjupad granskning för att hitta orsakerna bedöms föreligga
Granskning: Driftskostnader allmän plats
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Kostnader för drift och underhåll av Malmö stad.
Syfte med granskningen:
Syftet är att undersöka om driftskostnader för allmän plats ökar mer än förväntat och i så fall vilka de
möjliga orsakerna är.
Granskningsmetod:
Analys av de senaste fem årens kostnadsutveckling.
För att belysa alla aspekter och eventuellt avgränsa frågeställningen genomfördes öppna diskussioner
med ett flertal chefer och medarbetare på fastighets- och gatukontoret samt med controller på
Kommunteknik, med beskrivning av risk som nämns ovan.

Resultat
Kostnadsutveckling
Kostnader perioden 2017 - 2021 har granskats med fokus på aktiviteterna normal och förhöjd renhållning. För
verksamhetsåret 2021 har även "driftnivå förhöjd sommar” lagts till.
I dessa aktiviteter ingår drift såsom tillsyn, renhållning och grönyteskötsel. Aktiviteterna står för nära 40%
av kostnaderna för park- och gatumiljöenheten och 95% av entreprenaden med Kommunteknik gällande
driftsaktiviteter för 2021 års budget.
Budget och utfall för driftskostnaderna har ökat med 5,8% respektive 6,3% årligen i genomsnitt.
Driftentreprenaden räknas i avtal upp enligt E84 med basmånad april 2012. Det ger en total
indexuppräkning på 9,5% under en 4-årsperiod, eller 2,38% årligen i genomsnitt. Budgeten för drift ökar
alltså mer än stadens budget och utfallet ökar än mer än budget. Malmö stads driftbudget räknas i
allmänhet upp med ca 2% för inflation (1,8% år 2021), men eventuella effektiviseringskrav reducerar
sedan den uppräkningen.
Det kan nämnas att budgeten höjdes med 15 mnkr inför den nya driftentreprenaden våren 2021 för att
förbättra renhållningsnivån.
Orsaker


Yta

Malmö stad växer. I takt med att nya exploateringsområden blir klara, får staden större yta att sköta. Sedan
2017 har skötselytan ökat med 4% totalt och vi har idag ca 3600 hektar.
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Befolkningstäthet

När staden förtätas, blir det fler människor på stadens yta och under en större del av dygnet. Det ger ett
ökat slitage, som kräver mer drift. Mark behöver ibland skötas på obekväm tid för att minska
samhällspåverkan och skötselområden har utvidgats. Som exempel kan nämnas att Ringvägen städas på
lördagar och att helgstädning numera förekommer i till exempel Rosengård och Kirseberg.


Klimat

Ett varmare klimat kan leda till förändrade säsonger, vilket påverkar driftskostnaderna på sikt. Behov av
gräsklippning i oktober månad har ökat, vilket leder till ökade kostnader. Det är möjligt att det även blir
lägre kostnader på andra områden på grund av klimatförändringar, såsom vinterväghållning.


Kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktige har som mål att Malmö stad ska verka för ökad trygghet. En ren stad bidrar till
upplevd trygghet i staden. Tekniska nämnden har som mål att minst drygt 60% av Malmöborna ska vara
nöjda med renhållningen av allmän plats. Detta innebär ett fokus på renhållning som påverkar
kostnaderna, till exempel genom dyrare kväll- och helgstädning.


Utformning

Komplexa byggnationer påverkar både underhåll och driftskostnader. Det finns ett flertal exempel på
material och utformningsval som leder till högre driftskostnader. Perenna rabatter till exempel är
efterfrågade, men perennrabatter i mitten på refuger innebär en mer riskfylld och dyrare drift.


Investeringar och driftskonsekvenser

I samband med objektsgodkännande för investeringsprojekt anges också driftkonsekvenserna. I vissa fall
görs en detaljerad beräkning, men i de flesta fall används en schablon på 2,75%. De reella
driftskonsekvenserna varierar i olika projekt och det finns en risk att tekniska nämndens
driftskompensation inte är korrekt.


Representation från drift och underhåll i investeringsprojekt

Erfarenhetsåterföring till investeringsprojekten från drift och underhåll brister något idag, vilket kan
innebära en risk för upprepning av val som medför onödiga driftskostnader. Det ska finnas minst en
person från drift och underhåll i projekten, vilket kan vara svårt att bemanna. Det fanns tidigare en
granskningsgrupp med tre personer från drift och underhåll som granskade investeringsprojekt i ett tidigt
skede.


Teknisk handbok

Handboken reglerar bland annat materialval och används både internt på förvaltningen och externt av
konsulter/entreprenörer. Avsteg från handboken kan ge lägre kostnader i ett projekt, men kan leda till
större driftskostnader. En smalare cykelväg är billigare att bygga, men skapar högre driftskonsekvenser när
en standardiserad snöplog inte kan komma fram. Avsteg ska beslutas i styrgrupp och vid projektavslut ska
slutrapport skickas som inkluderar eventuella avsteg från handboken. Detta ger möjlighet att lyfta
driftskonsekvenserna.


Garantitid och uppföljning

Uppföljningen av ett projekt under garantitiden fram till slutbesiktningen görs inte av projektledaren, utan
av garantiansvarig inom drift och underhåll. Den garantiansvarige behärskar inte projektet som
projektledaren och det har lyfts att det finns risk för missar och ökade kostnader på sikt.
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Bedömning
Driftskostnaderna påvisar en ökning som inte står i direkt relation till den växande ytan eller den årliga
indexuppräkningen av kommunbidraget. Det verkar inte finnas en enskild förklaring till den konstaterade
ökningen, utan det är en samverkan mellan olika faktorer.
Vissa av orsakerna har förvaltningen liten eller ingen möjlighet att kontrollera, såsom förtätning av staden,
större skötselyta, klimatförändring och kommunfullmäktiges mål. Däremot finns det andra områden som
förvaltningen kan påverka, bland annat förbättring av eget arbetssätt för att få bättre kontroll över
driftskostnaderna.
Åtgärd

Vad ska göras:

Driftskonsekvenser och
erfarenhetsåterföring

-Se över schablonkostnader och/eller följa upp på egentliga
driftskonsekvenser.
-Frigöra resurser för att göra bättre kalkyler och följa upp på
driftskonsekvenserna
-Se över drift och underhålls roll i investeringsprojekt, från
utformande till uppföljning.
-Säkra att driftskonsekvenser integreras i processen kopplat till
teknisk handbok
-ta fram nyckeltal för att lättare följa kostnadsutvecklingen över tid
som inkluderar mått såsom befolkning, yta etc.
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Kommungemensamma granskningar
Risk för handel utanför avtal
Beskrivning av risk
Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte av
leverantör, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.
Granskning: Ramavtalstrohet
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Rutiner för säkerställande och uppföljning av handel mot ingångna ramavtal.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att undersöka i vilken omfattning inköp görs utanför ramavtal i fall där
dessa skulle kunnat användas, samt att inhämta information kring orsaker och vad som kan göras för
att åstadkomma förbättring.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar nämnder och bolagsstyrelser (helägda bolag).
Granskningsmetod:
Granskningen omfattar ett antal frågor kring arbete med att säkerställa god ramavtalstrohet. För
nämnderna omfattar granskningen även ett antal slumpmässigt utvalda inköp inom relevanta
avtalsområden för att undersöka om dessa hade kunnat göras från ramavtal.
Stadskontoret återkommer med konkreta anvisningar som tas fram i samråd med förvaltningar och
bolag.

Resultat
Granskningen har utförts i enlighet med stadskontorets anvisningar. Följande frågor har upprättats av
stadskontoret och besvaras enligt nedan av fastighets- och gatukontoret.
Följs ramavtalstrohet upp systematiskt och metodiskt i syfte att minska handel utanför avtalen?
Ja.
Hur går sådan uppföljning till?
Varje dag tas en lista ut på de fakturor som ska skickas till banken för betalning (preliminär
utbetalningslista). Redovisningssektionen granskar listan för att se om det finns avvikelser från ramavtal.
Om något ser oklart ut, kontaktas de som granskat och beslutsattesterat fakturan. De informeras om att
det finns ramavtal för det som köpts in utan för avtal, var man kan läsa om detta på intranätet Komin. De
får även information om vikten av att titta i avtalskatalogen innan inköp görs.
Hur analyseras orsaker till handel utanför avtal?
Diskussioner förs med chefer för de verksamheter där inköp gjorts utanför avtal. Syftet är att undersöka
orsaken och vad verksamheten kan göra för att det inte upprepas. Det kan också visa sig att förvaltningen
behöver sluta ramavtal för områden, där det saknas.
Hur återkopplas fall av återkommande/omfattande handel utanför ramavtal till berörda (de som gjort inköpen)?
Vid återkommande och/eller omfattande handel utanför ramavtal förs diskussion med ansvarig chef som
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ska stödja medarbetare att inte upprepa den sortens inköp.
Kommuniceras (upplevda) brister i ramavtalen till upphandlingsenheten?
Redovisningssektionen kommunicerar de brister de får kännedom om till upphandlings- och
entreprenadenheten.
Resultatet av stickproven
Stadskontoret har tagit fram fem fakturor som har granskats av fastighets- och gatukontoret. För tre av
fakturorna hade inte inköpen kunnat göras via de ramavtal som finns, eftersom inköpen hänför sig till
antikviteter till Katrinetorp Landeri. För denna typ av varor finns inga ramavtal. De andra två fakturorna
avsåg böcker och digitala informationstjänster vilket delvis eller helt hade kunnat göras via ramavtal.
Varför blev det så?
Bedömning görs att inköpen som gjorts utanför ramavtal beror på att personerna inte har haft tillräcklig
kunskap om förvaltningens rutiner och gällande ramavtal.
Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?
Förvaltningen fortsätter med kontinuerlig intern kontroll/analys av fakturor utifrån ett
avvikelseperspektiv.
Alla nyanställda får information om ramavtal, avtalskatalogen och var de hittar information om inköp på
Komin. Förvaltningen kommer under 2022 ta fram ett informationspaket till alla anställda, vilket ska
kommuniceras regelbundet på enhets- och sektionsmöten.
Finns idéer om förbättringar som med fördel görs på kommunövergripande nivå ska dessa beskrivas.
En mer lättförståelig avtalskatalog med bättre sökmöjligheter och förklaringar till innehållet. Till exempel
skulle alla avtalens sakinnehåll kunna finnas i ett Word-dokument där alla ord är sökbara.
Åtgärd

Vad ska göras:

Fortsatt kontinuerlig analys.
Informationsinsatser.

Förvaltningen fortsätter med kontinuerlig intern kontroll/analys av
fakturor utifrån ett avvikelseperspektiv.
Alla nyanställda får information om ramavtal, avtalskatalogen och
var de hittar information om inköp på Komin. Förvaltningen kommer
under 2022 ta fram ett informationspaket till alla anställda, vilket ska
kommuniceras regelbundet på enhets- och sektionsmöten.

Bisysslor
Beskrivning av risk
Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer,
förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt
Granskning: Bisysslor
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Granskningen avser regler och rutiner som avser anmälan av bisyssla.
Syfte med granskningen:
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Syftet med granskningen är att undersöka i hur stor utsträckning bisysslor anmäls, om interna rutiner
i förvaltningar och bolag finns och följs, om dokumentation görs, och vad som kan behöva åtgärdas
om det visar sig finnas brister.
Omfattning/avgränsning:
Granskningen gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Granskningsmetod:
Granskningen genomförs genom att nämnder och bolagsstyrelser besvarar ett antal frågor kring
interna styrdokument, rutiner och hantering. I nämndernas granskning ingår utöver detta granskning
av hur stort antal bisysslor som finns registrerade på ett slumpmässigt urval av arbetsplatser.
Konkreta anvisningar kommer att tas fram av stadskontoret i samråd med förvaltningar och bolag.

Resultat
Granskningen har utförts i enlighet med stadskontorets anvisningar. Följande frågor har upprättats av
stadskontoret och besvaras enligt nedan av fastighets- och gatukontoret.
Finns det förvaltningsspecifika rutiner för hantering av bisysslor?
Fastighets- och gatukontorets information på intranätet Komin om bisysslor hänvisar till de
kommungemensamma sidorna. Utöver detta har förvaltningen även lagt in kontroller för att fånga upp om
de anställda har och anmäler bisysslor eller anmäler om någon förändring har inträffat.
Vid andra anställningsintervjun frågas kandidaten om hen har en bisyssla. Chefen har då möjlighet att i
samråd med HR redan vid detta tillfälle ta ställning till om bisysslan eventuellt kommer att påverka den
framtida anställningen.
I rutinen ”Checklista för chefer vid introduktionen av ny medarbetare” anges att chefen ska kontrollera att
blankett för bisyssla har lämnats in till HR, om den nyanställde uppgett bisyssla.
På vilket sätt görs bedömningen huruvida bisyssla är tillåten?
Chefen tar ställning till om bisysslan är tillåten eller ej. Vid tveksamheter tar chefen en diskussion med sin
HR-konsult. Den anställdes bisyssla bedöms utifrån om den kan ses som konkurrerande, arbetshindrande
eller förtroendeskadlig.
Görs stickprovskontroller av dokumentation och beslut?
Nej.
Hur informeras löpande om bisysslor, till exempel vid APT eller medarbetarsamtal?
I förvaltningens årshjul finns angivet att avdelningarna under april månad ska informera om rutinerna för
bisysslor på arbetsplatsträffarna.
Vid det årliga medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare ska fråga om bisyssla tas upp, vilket anges
i broschyren ”Medarbetarsamtal” som används som dokumentationsmaterial.
I år kommer alla medarbetare att lämna in en ny blankett för bisyssla där man har kompletterat blanketten
med följande ”Om du svarat ja på ovanstående fråga, ska du göra en anmälan på Malmö stads blankett
som lämnas till närmaste chef. Detta ska du göra även om du tidigare har anmält din bisyssla, då du nu
behöver skriva med företags/föreningsnamn där bisysslan ingår.”
Dokumentation av beslut om bisysslor är en allmän handling och ska registreras i Platina. Görs det? Om inte varför?
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Anmälan om bisyssla läggs i den anställdes personalakt och registreras i Platina. Vid granskningen
överensstämde de som registrerats hos HR med det som var registrerade i Platina.
Sker omprövning vid förändring av anställning eller bisyssla?
I broschyren ”Medarbetarsamtal” som används som dokumentationsmaterial vid det årliga
medarbetarsamtalet anges att chefen ska informera om skyldigheten att på eget initiativ anmäla bisyssla
samt ändringar av redan anmäld bisyssla. Lämnar medarbetaren in en ny blankett görs en bedömning av
förändringen.
Finns det någon uppfattning huruvida antal bisysslor som anmäls är rimligt?
Den mängd som årligen anmäls har bedömts vara rimlig.
Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?
Vid medarbetarsamtalen under hösten 2021 har en ny blankett begärts in av alla som angett att de har en
bisyssla. Där ska de anställda skriva in vilket företag/organisation som de arbetar för.
Under 2022 ska stickprov av anställda och eventuella anmälningar om bisyssla jämföras med
bolagsregistrets uppgifter. Vidare ska kontroll göras av om anställda fått betalt av Malmö stad för utförda
tjänster/sålda varor via sitt företag/organisation.
Finns idéer om förbättringar som med fördel görs på kommunövergripande nivå ska dessa beskrivas.
En checklista för bedömning av bisyssla för chefer borde tas fram för att underlätta och göra besluten mer
opartiska och likartade.
Åtgärd

Vad ska göras:

Stickprov

Under 2022 ska stickprov av anställda och eventuella anmälningar
om bisyssla jämföras med bolagsregistrets uppgifter. Vidare ska
kontroll göras av om anställda fått betalt av Malmö stad för utförda
tjänster/sålda varor via sitt företag/organisation.

Kommunövergripande: En för staden
gemensam checklista för bedömning av
bisyssla för chefer

En för staden gemensam checklista för bedömning av bisyssla för
chefer borde tas fram för att underlätta och göra besluten mer
opartiska och likartade

Felaktig tillgång till information och lokaler
Beskrivning av risk
Risk för att hanteringen av behörigheter till system (IT-system, filer på G eller Sharepoint, nycklar
+ taggar) inte fungerar på grund av att rutiner för behörigheter inte följs vilket kan leda till att
personer som slutat/bytt tjänst har tillgång till uppgifter, sekretess, lokaler som de inte ska ha.
Granskning: Felaktig tillgång till information och lokaler
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:
Rutiner för säkerställande av att obehöriga inte har tillgång till information och lokaler.
Syfte med granskningen:
Syftet med granskningen är att undersöka hur nämnder och bolagsstyrelser säkerställer att personer
inte obehörigen har tillgång till information och lokaler, exempelvis om det finns lokala
styrdokument och rutiner och huruvida dessa efterlevs.
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Omfattning/avgränsning:
Granskningen omfattar Malmö stads nämnder och helägda bolag. Riktlinjer och anvisningar för
informationssäkerhet i Malmö stad gäller för nämnderna och i tillämpliga delar även för bolagen.
Detta innebär att granskningsmomenten kommer att skilja sig mellan nämnder och bolagsstyrelser.
Granskningsmetod:
- Självskattning utifrån ett antal frågor/påståenden kring hur nämnden/bolagsstyrelsen säkerställer att
risken inte faller ut.
- Enkät med frågor till slumpmässigt urval av chefer (nämnder).
- Intervjuer med ett färre antal chefer i respektive förvaltning för att få djupare och mer nyanserade
svar (nämnder).
Konkreta avisningar tas fram av stadskontoret i samråd med förvaltningar och bolag.

Resultat
Metod
Granskningen har gjorts i enlighet med stadskontorets anvisningar.
Granskningen omfattar fastighets- och gatukontorets chefers kunskaper kopplat till hantering av
behörigheter till IT-system och tillgång till fysiska lokaler. Åtta enhetschefer besvarade den utskickade
enkäten. Intervjuer har genomförts med fyra enhetschefer, där HR-chefen och IT-chefen ingick.
Hur gick det?
System
De tillfrågade cheferna menade att de känner sig helt eller delvis trygga med hur hantering av behörigheter
till IT-system sker i dagsläget. Cheferna kände till sitt ansvar för hantering av medarbetares behörigheter i
IT-system, men var mer osäkra på om det finns antagna rutiner. Flera av cheferna (5 av 8) ansåg att
informationen är bristfällig och att det inte är helt lätt att göra rätt.
Fastighets- och gatukontoret har en rutin för avslut av anställning. Efter meddelande från chef, ansvarar
HR för avslut i HRutan, vilket utgör koppling till den anställdes AD-konto – det användarnamn med
vilket den anställde loggar in på – som då också inaktiveras. Förvaltningens information förvaras i
stadsgemensamma och egna verksamhetssystem samt fil-mappar. Huvudsakligen regleras behörighet till
dessa system och mappar via den anställdes AD-konto. När AD-kontot avslutas, tas behörigheterna bort
per automatik. För övriga verksamhetssystem regleras dock behörighet av respektive systems
superanvändare, en manuell process, vilket innebär högre risk för avvikelse.
De två chefer som inte var HR- eller IT-chef, kände inte till att de behöver säkerställa avslutning av
behörigheter till system som inte styrs av AD-kontot.
Lokaler
Chefernas kännedom om sitt ansvar kring hantering av fysisk tillgång till lokaler bedöms som relativt hög.
En majoritet av cheferna svarade att det finns tillräckligt med information för att hantera tillgång till
lokaler och samtliga svarade att de känner sig trygga kring hur hantering av tillgång till lokaler fungerar.
Taggar och nycklar lämnas ut i samband med att telefon och dator överlämnas till den nyanställde.
Kontroll av avslutade anställningar görs regelbundet för att avaktivera taggar som inte återlämnats vid
avslutad anställning.
Några chefer ansåg att hanteringen skulle underlättas om man övergick till att ha endast taggar, eftersom
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de kan avaktiveras, till skillnad från nycklar.
En av de intervjuade cheferna ansåg att det generellt sett finns en låg medvetandegrad om säkerheten.
Detta med beaktande av att en tagg ger tillgång till i stort sett hela Stadshuset.
En del anställda har tillgång till andra lokaler än stadshuset, till exempel besöksanläggningar som Torup
och Folkets park. Hanteringen av nycklar hanteras på respektive anläggning och omfattas därför inte av
rutinen för avslut av anställning.
Varför blev det så?
System
Bedömning görs att förvaltningens rutiner för avslutande av behörigheter i verksamhetssystem med mera
som är kopplade till AD-kontot är tillräckliga. Kännedomen om att handpåläggning krävs för system med
mera som inte är kopplade till ett AD-konto brister dock något och det finns inte etablerade rutiner som
säkerställer att kontroll sker. Bedömning görs därför att det finns viss risk för att behörigheter ligger kvar
efter avslut av anställning, i de fall den anställde går vidare till annan tjänst inom Malmö stad. Någon form
av checklista bör upprättas som hjälper cheferna att följa upp att behörigheterna avslutas.
Tidigare har fastighets- och gatukontoret inte haft krav på AD-koppling när nya system köptes in, vilket
nu har införts.
Lokaler
Den sammantagna bedömningen är att rutiner som har tagits fram fungerar bra och att risken att före
detta anställda eller konsulter har tillgång till lokalerna i Stadshuset är förhållandevis låg. Kännedomen om
rutinen bedöms som också som tillräcklig.
Hanteringen av taggar fungerar väl, men arbetssättet kräver mycket handpåläggning och riskerar att
fungera sämre om det manuella arbetet försämras, till exempel i samband med en ökad arbetsbelastning.
Det finns därför alltid en viss risk att enstaka taggar och nycklar inte återlämnas och följs upp. Ett
automatiserat system för uppföljning av taggarna skulle minska denna risk. Det är dock något som skulle
behövas ta fram centralt inom Malmö stad.
Det har inte framkommit att det funnits problem kring felaktig tillgång till besöksanläggningarna. En
central hantering av nycklar för samtliga besöksanläggningar skulle inte nödvändigtvis fungera bättre än
nuvarande hantering.
Självskattning av arbetet kring att säkerställa att obehöriga inte har tillgång till system och lokaler
Ja, tillfredsställande

Delvis, förbättringsområde

Det finns dokumenterade
rutiner för hantering av
tillgång till system vid
avslut av
anställning/uppdrag

X

Rutinerna är kända

X

Rutinerna tillämpas

X

Det finns dokumenterade
rutiner för hantering av
tillgång till lokaler vid
avslut av
anställning/uppdrag

Nej, behöver ses över
omgående

X
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Ja, tillfredsställande
Rutinerna är kända

X

Rutinerna tillämpas

X

Delvis, förbättringsområde

Nej, behöver ses över
omgående

Åtgärd

Vad ska göras:

Förbättrad rutin vid avslut av
anställning

IT/GIS-enheten ska utifrån befintliga sammanställningar av
superanvändare i alla de verksamhetssystem och filytor
förvaltningen ansvarar för, sätta samman en e-post-lista. Samtliga
mottagare på denna e-post-lista ska därefter, vid varje avslutad
anställning, få tydligt utskick med information om detta, samt
instrueras kring vad som behöver göras för att, i mesta möjliga mån,
begränsa den anställdes vidare behörighet efter angivet datum.
HR-enhetens existerande rutin för avslut av anställning ska revideras
och göras ytterligare känd bland samtliga förvaltningens enhetsoch avdelningschefer. Rutinen ska även uppdateras med den nya
rutin som gäller inlämnande av taggar. HR-enheten ska även ta fram
en checklista för avgång som komplement till rutinen.

Kommunövergripande: Automatiserat
system för avslut och uppföljning av
taggar

Möjligheterna att införa automatiserat system för avslut och
uppföljning av taggar bör utredas centralt, för att minska den
manuella hanteringen som sker idag.
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Redovisning av granskningar som beslutats under 2020
Personuppgiftsbiträdesavtal
Beslutsdatum: 2021-05-25
Åtgärd:





ta fram checklista inför upphandling av IT-system och digitala tjänster som kommuniceras ut till
samtliga chefer
informera om digitaliseringsrådets roll och uppdrag hos verksamheterna
obligatorisk utbildning i dataskydd- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare
systematiskt följa upp IT-systemens avtal inklusive personuppgiftsavtal som säkerställer
efterlevnad av GDPR

Status: Pågående.

Otydlighet om ansvar under garantitid på allmän plats
Beslutsdatum: 2021-09-29
Åtgärd:




utredning av sanktionsmöjligheter
mall för tillståndsansökan respektive mall för tillstånd uppdateras i berörda delar
berörd enhet får resurser och möjlighet att fortsatt bedriva pågående dialogarbete

Status: Pågående.
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Självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för
utvärdering av intern kontroll
Kommentarer till självskattning
I samband med årsuppföljningen ska även en självskattning avseende nämndens/förvaltningens arbete
med intern kontroll göras utifrån de kommungemensamma kriterierna för intern kontroll.
Förbättringsarbetet för intern kontroll under 2021 innebar att riskanalysarbetet skulle tidigareläggas
ytterligare. Det har genomförts genom att avdelningarna riskanalyserade sina verksamheter utifrån olika
perspektiv under våren och kompletterade under hösten, allteftersom verksamhetsplanering inför 2022 tog
form. Syftet var att undvika tidspress och därigenom ett mindre bearbetat underlag. Med stöd av dessa
riskanalyser, sammanställde en beredande arbetsgrupp, Forum för verksamhetsstyrning, ett förslag till
riskhanterings/internkontrollplan för 2022 som behandlades av förvaltningens ledningsgrupp och slutligen
tekniska nämnden.
Vidare bedömdes att ledningsgrupperna under 2021 borde ta med frågan om risker/internkontroll i
agendan för ledningsmöten. Förvaltningen har under 2021 prioriterat att riskhantering inom
investeringsprojekten ska få en tydligare koppling till det övergripande internkontrollsystemet än det
tidigare haft. En modell för systematisk riskhantering inom projekten, som är kopplat till Malmö stads
internkontrollsystem, har tagits fram och prövas nu av stadsutvecklingsavdelningen, där bland annat
riskhantering ska tas med regelbundet i agendan för ledningsmötena.
Fastighets- och gatukontoret bedöms därför under året ha höjt kvaliteten i riskhanteringsarbetet, vilket
innebär bättre förutsättningar för att tekniska nämnden ska kunna ha en god intern kontroll av
verksamheten.
Förbättringsarbetet för intern kontroll under 2022 bör fokusera på att förbättra den systematiska
riskhanteringen, efter de lärdomar som stadsutvecklingsavdelningen drar under året.
Förbättringsarbete kopplat till kommunikation till medarbetare och chefer om riskhantering inom intern
kontroll har gjorts under 2021 vilket fortsätter under 2022.
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Självskattning
Kontrollmiljö
Kriterium

Bedömning

Ansvar och befogenheter tydliggjorda

Tillfredsställande

Anvisningar antagna för intern kontroll

Tillfredsställande

Effektiv arbetsstruktur för arbetet med intern kontroll

Tillfredsställande

Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande kontrollmiljö

Tillfredsställande

Riskanalys
Kriterium

Bedömning

Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras

Tillfredsställande

Riskanalysen innehåller risker av varierande art

Tillfredsställande

Riskanalysen är underlag för åtgärder och granskningar

Tillfredsställande

Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen

Tillfredsställande

Kontrollaktiviteter
Kriterium

Bedömning

Det finns en relevant och konsekvent genomförd granskningsmetodik

Tillfredsställande

Granskningar är dokumenterade och kända

Tillfredsställande

Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till
riskanalys

Tillfredsställande

Oberoende i förhållande till processen som granskas

Tillfredsställande

Kommunikation/information
Kriterium
Ledningsgrupperna hanterar kontinuerligt intern kontroll-frågor
Informationstillgången är tillräcklig
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Kriterium

Bedömning

Nya chefer får introduktion om intern kontroll

Tillfredsställande

Uppföljning/utvärdering
Kriterium

Bedömning

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser

Tillfredsställande

Återkoppling görs till förvaltnings-/bolagsledningen

Tillfredsställande

Återkoppling görs till nämnden/styrelsen

Tillfredsställande

Återkoppling till berörda medarbetare
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