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Sammanfattning
Utgångspunkten för intern kontroll 2020 har varit det beslut, som kultur- och
fritidsnämnden fattade den 23 januari 2020, § 3, om plan för intern kontroll 2020,
gällande förvaltningens samtliga verksamhetsområden.
Granskningsrapporten för intern kontroll 2020 innefattar sex kontrollaktiviteter. Fyra
av kontrollaktiviteterna är kommungemensamma: Kompetens kring
dataskyddsförordningen - GDPR, Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar
samt i tid, Leverantörstrohet, samt Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda.
De två nämndspecifika kontrollaktiviteterna är: Nyttjande av lokaler, samt Riktlinjer
avseende arbetsmiljö.
Avvikelser har hittats inom två av sex kontrollaktiviteter: Utbetalning av rätt löner,
arvoden och ersättningar samt Nyttjande av lokaler. För de kontrollaktiviteter där
avvikelser har hittats har förslag på förbättringsåtgärder getts. Sammantaget har den
interna kontrollen fungerat väl inom kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
omständigheterna under året. Arbetet kan och ska dock fortsatt utvecklas och
förbättras.
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Uppföljning av kontrollaktiviteter
Kommungemensamma kontrollaktiviteter
Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Kontrollaktivitet

Att kompetensen brister kring vad som
gäller för verksamheten utifrån GDPR
och att personuppgifter därför
hanteras felaktigt

3. Möjlig

3.Kännbar
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Kompetens kring
dataskyddsförordningen - GDPR

Att löner och ersättningar till
medarbetare och förtroendevalda är
felaktiga och inte utbetalas i rätt tid

3. Möjlig

4.Allvarlig

12

Utbetalning av rätt löner, arvoden och
ersättningar samt i tid

Att brister finns i leverantörstroheten
och att de inköp som görs inom
organisationen inte sker hos
leverantörer med vilka organisationen
har ingått avtal

4. Sannolik

3.Kännbar

12

Leverantörstrohet

Att medarbetare och förtroendevalda
blir utsatta för hot och våld

2. Mindre
sannolik

4.Allvarlig
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Hot och våld mot medarbetare och
förtroendevalda

Risk: Att medarbetare och förtroendevalda blir utsatta för hot och våld
Kontrollaktivitet: Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
Beskrivning av kontrollaktivitet
Hot och trakasserier mot tjänstepersoner och förtroendevalda kan förutom att ha en
högst menlig inverkan på den drabbade även påverka beslut och verksamhet negativt.
Frågeställningar
1. Finns tydliga skriftliga rutiner inom förvaltningen/nämnden för hantering av hot och
våld?
2. Är rutinerna lätt tillgängliga och känner personalen och de förtroendevalda till dem?
3. Informeras det om hot och våld vid introduktion av nyanställda och nyinvalda
förtroendevalda?
4. Anmäls incidenter med hot och våld rörande medarbetare i kommunens
arbetsskadesystem LISA och hanteras?
5. Finns rutiner för hantering av incidenter med hot och våld mot förtroendevalda?
Frågorna besvaras med hjälp av kommungemensam enkät (tas fram av
kommunkontoret) till chefer och förtroendevalda med frågor om kännedom om rutiner
kring hot och våld och för chefernas del även kännedom om hantering i kommunens
skaderapporteringssystem LISA. Dessutom ska inventering göras av rutiner för hot och
våld samt att de incidenter man känner till avseende medarbetare har anmälts och
hanterats i LISA.
Metod
Enkät
Inventering
Utdata från system
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Resultat
1. Finns tydliga skriftliga rutiner inom förvaltningen/nämnden för hantering av hot och
våld? Enligt den kommungemensamma enkät som skickats ut angav 85 % av de av
kultur- och fritidsförvaltningens chefer som besvarade enkäten att det finns tydliga
skriftliga rutiner inom förvaltningen för hantering av hot och våld, vilket inte bedöms
utgöra någon avvikelse. Enligt Program för trygghet och säkerhet, som beslutades av
kommunfullmäktige i februari 2020, anges i prioriterade område nummer fem att
kommunen ska förebygga hot och våld mot personal och förtroendevalda.
Kommunkontoret har identifierat att det behöver tas fram instruktioner och
information till politikerna. Ett möte var inbokat med kommunfullmäktiges ordförande
samt gruppledarna för partierna, för att gå en utbildning och ta fram en plan för vidare
arbete. Som en följd av Coronapandemin fick detta dock skjutas upp. Arbetet planeras
att tas upp på nytt i början av 2021.
2. Är rutinerna lätt tillgängliga och känner personalen och de förtroendevalda till dem?
77 % av cheferna på kultur- och fritidsförvaltningen ansåg i den kommungemensamma
enkäten att rutinerna för hantering av hot och våld är lätt tillgängliga, vilket inte bedöms
utgöra någon avvikelse. Angående förtroendevalda, se fråga 1, ovan.
3. Informeras det om hot och våld vid introduktion av nyanställda och nyinvalda
förtroendevalda? Samtliga chefer på kultur- och fritidsförvaltningen som svarade på den
kommungemensamma enkäten ansåg att det informeras om hot och våld vid
introduktion av nyanställda, vilket inte bedöms utgöra någon avvikelse. Angående
förtroendevalda, se fråga 1, ovan.
4. Anmäls incidenter med hot och våld rörande medarbetare i kommunens
arbetsskadesystem LISA och hanteras? Under 2020 har totalt 69 LISA-anmälningar kring
arbetsskador och tillbud gjorts, varav 14 anmälningar härrör sig till tillbud gällande hot
och våld. Samtliga chefer på kultur- och fritidsförvaltningen som svarade på den
kommungemensamma enkäten ansåg att de fortlöpande informerar sin personal om att
de ska anmäla/registrera incidenter gällande hot och våld i kommunens
arbetsskadesystem LISA, samt att de själva vet hur de fortlöpande ska hantera tillbud
eller arbetsskador som deras medarbetare har registrerat.
5. Finns rutiner för hantering av incidenter med hot och våld mot förtroendevalda? Se
fråga 1, ovan.
Sammanfattande bedömning
Ej avvikelser

Risk: Att löner och ersättningar till medarbetare och förtroendevalda är felaktiga
och inte utbetalas i rätt tid
Kontrollaktivitet: Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
Beskrivning av kontrollaktivitet
Det finns en påtaglig risk att utbetalningsunderlaget inte stämmer och även att
hanteringen i HR-portalen är felaktig så att utbetalningar till medarbetare och
förtroendevalda blir felaktiga och/eller försenade. Felaktigheter kan medföra ett stort
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extraarbete med rättningar samt inverka menligt på upplevelsen av Lund som en
attraktiv arbetsgivare.
Frågeställningar
1. Har ansvariga (medarbetare och chefer) på förvaltningen som arbetar i HR-portalen
genomgått utbildning och har den kompetens som krävs för att hantera löner och
arvoden?
2. Är underlag avseende årets första kvartal för förtroendevaldas konferenser, resor,
förlorad arbetsförtjänst och parkeringsavgifter kontrollerat?
3. Betalas rätt sammanträdesarvode och ersättningar ut till förtroendevalda?
4. Är underlag för medarbetarnas ersättning, såsom friskvårdsbidrag, reseersättning och
liknande kontrollerat?
5. Säkerställs det att rätt löner och ersättning betalas ut till medarbetarna?
Frågorna besvaras genom att granska 2020 års första kvartal utifrån följande aspekter:
Stickprov av inlämnat underlag, inventering av att ansvariga medarbetare och chefer har
genomgått utbildningar i HR-portalen, stickprov av att utbetalningar stämmer och att
lönelistor stäms av.
Metod
Stickprov
Inventering
Utdata från system
Resultat
1. Har ansvariga (medarbetare och chefer) på förvaltningen som arbetar i HR-portalen
genomgått utbildning och har den kompetens som krävs för att hantera löner och
arvoden? Samtliga chefer och chefsstöd i kultur- och fritidsförvaltningen har genomgått
den grundläggande utbildning som löneenheten anvisar. Enligt löneenhetens rutiner får
endast medarbetare som deltagit i utbildningen behörighet till rollerna chef och
chefsstöd i HR-portalen.
2. Är underlag avseende årets första kvartal för förtroendevaldas konferenser, resor,
förlorad arbetsförtjänst och parkeringsavgifter kontrollerat? Granskning genom
stickprov har skett av två ersättningar för parkeringsavgifter, en ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, samt ett förrättningsarvode, som samtliga har utbetalats under årets
första kvartal. För det sistnämnda förrättningsarvodet saknar förvaltningen underlag,
medan övriga underlag finns och är korrekta.
3. Betalas rätt sammanträdesarvode och ersättningar ut till förtroendevalda? De två
nämndsammanträdena den 23 januari och den 19 mars 2020 har granskats med tanke
på arvoden och kilometerersättningar till de förtroendevalda och de utbetalda beloppen
i Raindance stämmer med angivna sammanträdestider och förteckning över de
förtroendevalda som närvarat på sammanträdena enligt de justerade protokollen.
4. Är underlag för medarbetarnas ersättning, såsom friskvårdsbidrag, reseersättning och
liknande kontrollerat? 10 sticksprovkontroller har genomförts när det gäller
reseersättningar och 15 stickprovskontroller för friskvårdsbidrag har genomförts för att
se att underlaget är rätt och attesterat av chef samt att det matchar beloppet som
utbetalats. Samtliga kontroller av reseersättningar visade att utbetalningarna av dessa
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var korrekta och 14 av 15 av friskvårdsbidragen var felfria. Vid en av de 15 kontrollerna
fattades det ett kvitto, då en pärm inte överlämnats korrekt vid chefsbyte.
5. Säkerställs det att rätt löner och ersättning betalas ut till medarbetarna? I
anvisningarna till kontrollaktiviteten ges följande instruktioner: "Cheferna och HR
chefsstöd har tillgång till lönelistor som månatligen ska kontrolleras, där det enkelt går
att se vad som betalats ut och till vem. Detta informeras även om på utbildningarna till
chefer och HR chefsstöd." Dessa listor finns dock inte tillgängliga för vare sig chef eller
chefsstöd. Chef eller chefsstöd har möjlighet att kontrollera en löneutbetalning, men då
endast genom att gå in och öppna en medarbetares lönespecifikation för aktuell månad,
vilket ter sig orimligt med tanke på mängden medarbetare som är knutna till varje
enhet. Istället säkerställer cheferna att rätt löner och ersättningar betalas ut genom att
vara noggranna när de lägger in uppgifterna i systemet, snarare än att kontrollera det
som kommer ut ur systemet i efterhand.
Åtgärder


Se över och säkerställa rutinerna för att kontrollera underlag för utbetalning av
arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Sammanfattande bedömning
Avvikelser

Risk: Att brister finns i leverantörstroheten och att de inköp som görs inom
organisationen inte sker hos leverantörer med vilka organisationen har ingått avtal
Kontrollaktivitet: Leverantörstrohet
Beskrivning av kontrollaktivitet
Det är centralt att de inköp som görs inom organisationen sker hos leverantörer med
vilka organisationen har ingått avtal. Brister i leverantörstroheten medför risk för ökade
kostnader, förtroendeskada samt eventuellt avtalsbrott. Leverantörstrohet innebär att
inköp görs från avtalsleverantörer.
Utmaningen ligger i att handla rätt på avtalen utifrån det upphandlade sortimentet och
inte enbart fokusera leverantörstrohet. Annars är risken att det inte blir rätt kostnader
och även rätt produkt utifrån ställda krav på konkurrensutsättning, miljö, kvalitet och
socialt ansvar enligt politiska ambitioner.
Utifrån det kommunövergripande projektet Effektiv inköpsorganisation, som
påbörjades under 2016 och där förvaltningarnas inköp och inköpsprocesser
inventerades, har fem varuslag valts ut för mer genomgående granskning: Städ,
Kemtekniska produkter, Möbler, Livsmedel samt Arbetskläder och arbetsskor.
Frågeställningar
1. Följs ramavtal vid inköp utifrån leverantörstrohet (översta nivån, inte vad som köps
utan varifrån det köps)? Vad beror eventuella avsteg på?
2. Följs ramavtal vid inköp utifrån avtalstrohet, det vill säga inhandlas även rätt
sortiment utifrån ramavtalen?
7

3. Finns kännedom om de kommunövergripande ramavtalen hos personal som gör
inköp?
4. Finns kännedom om verksamhetens förvaltningsspecifika avtal hos personal som gör
inköp och är avtalen lätt tillgängliga?
5. Förekommer kontanta utlägg inom organisation och hur stor summa uppgår den i så
fall till inom organisationen?
6. Hur arbetar förvaltningen med att minska andelen kontanta utlägg om sådana finns?
Frågorna besvaras genom intervjuer med personal om kännedom om ramavtal och
förvaltningsspecifika avtal inventering, stickprov av att avtalen följs samt kartläggning
av kontanta utlägg.
Metod
Kartläggning
Stickprov
Intervju
Inventering
Resultat
1. Följs ramavtal vid inköp utifrån leverantörstrohet (översta nivån, inte vad som köps
utan varifrån det köps)? Vad beror eventuella avsteg på? Utifrån den inköpskategori
(livsmedel) som slumpmässigt granskats går det att konstatera att ramavtalen vid inköp
följs utifrån leverantörstrohet.
2. Följs ramavtal vid inköp utifrån avtalstrohet, det vill säga inhandlas även rätt sortiment
utifrån ramavtalen? Utifrån den leverantör (Martin & Servera) som granskats går det att
konstatera att ramavtalen vid inköp följs mycket väl (över 90 %) utifrån avtalstrohet. På
Högevallsbadets café, som var den i särklass största inköparen av de granskade
fakturorna var den främsta orsaken till att inköp gjorts utanför avtal att t ex en produkt
som fanns på cafémenyn blivit långtidsrestad hos tillverkaren och det därför köptes in
en ersättningsprodukt som inte låg på avtal tills det gick att få tag i den restade
produkten igen eller tills man hittat en ny ersättare till produkten som fanns på avtal. En
annan orsak var att en produkt skulle komma in på avtal och man fick lov att köpa hem
den för att testa om det var något som skulle passa verksamheten. Detta skedde i så fall i
samråd med den kontakt som hade hand om upphandlingen och som hade kontakt med
leverantörer och tillverkare. En tredje orsak var att caféet hade en del catering i form av
luncher och fika och när någon hade en specifik allergi eller kostpreferenser fick det
köpas in produkter till de personerna som inte låg på avtal så att de skulle få någon mat
eller fika.
3. Finns kännedom om de kommunövergripande ramavtalen hos personal som gör inköp?
Samtliga tillfrågade av den personal som genomfört de slumpmässigt granskade inköpen
anger att de känner till de kommunövergripande ramavtalen och att de är lättillgängliga.
4. Finns kännedom om verksamhetens förvaltningsspecifika avtal hos personal som gör
inköp och är avtalen lätt tillgängliga? Det finns inte några förvaltningsspecifika avtal vad
gäller de slumpmässigt utvalda inköp som granskats för att kontrollera avtalstroheten.
5. Förekommer kontanta utlägg inom organisation och hur stor summa uppgår den i så
fall till inom organisationen? Det förekommer kontanta utlägg inom kultur- och
fritidsförvaltningen. I början av december uppgick summan till c:a 160 tkr för 2020.
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6. Hur arbetar förvaltningen med att minska andelen kontanta utlägg om sådana finns?
Medarbetarna uppmanas att använda sina kort mer och mer och att få inköpen
fakturerade.
Sammanfattande bedömning
Ej avvikelser

Risk: Att kompetensen brister kring vad som gäller för verksamheten utifrån GDPR
och att personuppgifter därför hanteras felaktigt
Kontrollaktivitet: Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR
Beskrivning av kontrollaktivitet
Säkerställer inte personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) kompetensen
kring hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya
dataskyddsförordningen (GDPR) är risken att personuppgifter hanteras felaktigt. Detta
kan ha stor inverkan för den drabbade och på verksamhetens trovärdighet. Dessutom
kan stora vitesbelopp utdömas som har stor negativ ekonomisk inverkan samtidigt som
hela kommunens anseende skadas.
Frågeställningar
1. Har samtliga medarbetare och förtroendevalda gått utbildning i GDPR (JP
Infonet/Draftit eller LUVIT)?
2. Hur säkerställs att nyanställda får information om vad som gäller enligt GDPR för
verksamheten ifråga? Är det en del av introduktionen av nyanställda?
3. Ges fortlöpande utbildningar till ny personal/nya förtroendevalda?
4. Finns uppdaterad förteckning över ansvariga för att hantera begäran om
personuppgifter i kommunens e-tjänst Abou?
5. Har utsedda att hantera begäran om personuppgifter i Abou genomgått utbildning i etjänsten?
Frågorna besvaras genom inventering av rutiner för introduktion av nyanställda,
genomgång listor över personal som gått utbildning eller är anmälda och ska genomgå
utbildning i GDPR, genomgång listor över personal ansvariga för att hantera begäran i
Abou, genomgång att ansvariga för att arbeta i Abou har genomgått utbildning, samt
enkät till chefer (framtagen av kommunkontoret) kring hur de säkerställer personalens
kunskap.
Metod
Kartläggning
Enkät
Inventering
Resultat
1. Har samtliga medarbetare och förtroendevalda gått utbildning i GDPR (JP
Infonet/Draftit eller LUVIT)? Enligt den förteckning som finns centralt i kommunen över
vilka medarbetare som genomgått utbildning i GDPR anges att 83 % av medarbetarna
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gått utbildningen. Genom efterforskning har det även visat sig att flera av dem som inte
anges gått utbildningen trots detta har gjort det, vilket snarare pekar mot att c:a 90 % av
medarbetarna genomgått utbildningen, vilket inte bedöms utgöra någon avvikelse.
Enligt en kommungemensam enkät till de förtroendevalda anger sex av nio ledamöter i
kultur- och fritidsnämnden att de under denna mandatperiod genomfört kommunens
webbutbildning om dataskyddsförordningen/GDPR. En anger att den genomgick
utbildningen förra mandatperioden och en anger att den fått den på annat sätt, vilket
sammantaget inte bedöms utgöra någon avvikelse.
2. Hur säkerställs att nyanställda får information om vad som gäller enligt GDPR för
verksamheten ifråga? Är det en del av introduktionen av nyanställda? Enligt en
kommungemensam enkät till förvaltningens chefer anger 92 % att information om vad
som gäller enligt GDPR för verksamheten är en del av introduktionen för nyanställda,
samt att de säkerställer att nyanställda får information om vad som gäller, genom
introduktionen eller genom de årliga utbildningarna, vilket inte bedöms utgöra någon
avvikelse.
3. Ges fortlöpande utbildningar till ny personal/nya förtroendevalda? Samtliga av
förvaltningens chefer som svarat på den kommungemensamma enkäten anger att de
säkerställer att fortlöpande utbildning ges till deras medarbetare om vad som gäller
enligt GDPR för verksamheten, bland annat genom de årliga utbildningarna som varje
medarbetare är ålagd att göra. Angående förtroendevalda, se fråga 1, ovan.
4. Finns uppdaterad förteckning över ansvariga för att hantera begäran om
personuppgifter i kommunens e-tjänst Abou? Ja, förvaltningen har endast en ansvarig
medarbetare.
5. Har utsedda att hantera begäran om personuppgifter i Abou genomgått utbildning i etjänsten? Ja, den ansvariga medarbetaren har genomgått utbildningen.
Sammanfattande bedömning
Ej avvikelser

Nämndspecifika kontrollaktiviteter
Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Kontrollaktivitet

Att ineffektivt lokalutnyttjande, vilket
kan leda till begränsade möjligheter till
en aktiv fritid för medborgare och
andra aktörer.

4. Sannolik

3.Kännbar
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Nyttjande av lokaler.

Att kultur- och fritidsförvaltningen inte
arbetar i enlighet med beslutade
arbetsmiljörutiner, vilket kan leda till
förhöjda arbetsmiljörisker för
förvaltningens medarbetare.

3. Möjlig

3.Kännbar
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Riktlinjer avseende arbetsmiljö.

Kontrollaktivitet: Nyttjande av lokaler.
Beskrivning av kontrollaktivitet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ett stort antal lokaler av varierande typ. Det
kan vara fråga om idrottslokaler, undervisningslokaler, större anläggningar samt
kontors- och möteslokaler. Kontrollaktiviteten syftar till att undersöka om processer för
lokaluthyrning och lokalbokning är ändamålsenliga, med särskilt fokus på om det finns
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möjlighet att utveckla förvaltningsövergripande samarbeten för att bättre nyttja de
lokaler som kommunen har att förfoga över.
Frågeställningar
1. Är kultur- och fritidsförvaltningens processer för lokalanvändning adekvata och leder
till bra och effektiv användning av lokaler?
2. Tillämpas förvaltningens processer för lokaluthyrning på rätt sätt?
3. FInns det möjlighet att utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv nyttja
kommunens lokaler för verksamheter inom kultur- och fritidsområdet mer effektivt.
Metod
Stickprov
Resultat
Granskningen är gjord genom intervjuer med företrädare för samtliga förvaltningens
verksamheter. Deras synpunkter har sedan sammanfattats under respektive frågeställning.
1. Är kultur- och fritidsförvaltningens processer för lokalanvändning adekvata och leder
till bra och effektiv användning av lokaler? Denna frågeställning i är i första hand riktad
mot lokaler/hallar som nyttjas av föreningslivet och specifikt idrottslivet. Förvaltningen
kan konstatera att fördelningsprinciperna av halltider behöver tydliggöras och etableras
på ett transparent sätt gentemot de föreningar som nyttjar hallarna. Detta skulle kunna
potentiellt leda till att hallar nyttjas än mer effektivt. I den mån frågeställningen även
berör andra typer av lokaler så finns en potential att ytterligare samverka kring
nyttjande av lokaler och stödjande processer för detta. Den samverkan som sker idag är
av ad hoc-karaktär. Ett hinder för utvecklad samverkan och som hindrar tillgång till
lokaler på effektivt sätt är att det finns ett stort antal olika system för taggar och nycklar.
En fråga som också lyfts som ett hinder är att vissa lokaler är behäftade med
hyreskostnad, även internt inom förvaltningen, vilket kan ha en hämmande effekt på
samverkan. Ofta är hyran så låg att kostnaden för att administrera hyresavgiften
överstiger intäkten.
2. Tillämpas förvaltningens processer för lokaluthyrning på rätt sätt? Ovan täcker in även
denna frågeställning.
3. Finns det möjlighet att utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv nyttja
kommunens lokaler för verksamheter inom kultur- och fritidsområdet mer effektivt? Ett
område där det finns störst potential att genom bättre samordning nyttja lokalerna mer
effektivt är användningen av idrottshallar. I nuläget varierar det vilken förvaltning som
är första hyresgäst gentemot Lundafastigheter och ansvarsfördelningen mellan olika
hallar kan också variera. Ur ett strategiskt perspektiv är det kultur- och
fritidsförvaltningens uppfattning att ansvarsfördelningen och i slutändan vilken
förvaltning som har huvudansvar bör utredas.
Åtgärder




Tydliggöra fördelningsprinciperna av halltider och etablera dem på ett
transparent sätt gentemot de föreningar som nyttjar hallarna.
Stärka samverkan kring nyttjande av lokaler genom att till exempel se över
systemen för taggar och nycklar samt hyreskostnader.
Utreda ansvarsfördelningen mellan Lundafastigheter och övriga förvaltningar för
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de olika hallarna.
Sammanfattande bedömning
Avvikelser

Kontrollaktivitet: Riktlinjer avseende arbetsmiljö.
Beskrivning av kontrollaktivitet
Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller
olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna
undvika riskerna. Inom Lunds kommun och kultur- och fritidsnämnden finns det flera
olika rutiner och riktlinjer avseende arbetsmiljö. Riktlinjerna och rutinerna finns till för
att säkerställa att lagstiftning följs, samt för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
och uppnå god arbetsmiljö. Syftet med kontrollaktiviteten är att granska om riktlinjer
och rutiner följs och i förlängningen säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare
inom förvaltningen.
Frågeställningar
Huvudfrågeställningen är om kultur- och fritidsförvaltningen följer upprättade
arbetsmiljörutiner?
Stickprov kommer tas för att undersöka om:
-Rutiner och riktlinjer avseende arbetsmiljön efterföljs.
Metod
Stickprov
Resultat
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram nya rutiner och riktlinjer för
arbetsmiljöarbetet i form av ett årsarbetshjul som bygger på kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. Det för att underlätta och säkerställa att förvaltningen arbetar
kontinuerligt med arbetsmiljön. För att undersöka om kultur- och fritidsförvaltningens
rutiner och riktlinjer avseende arbetsmiljön efterföljs ställdes en enkätfråga till tio
slumpmässigt utvalda chefer på förvaltningen: Hur har ni under året arbetat med kulturoch fritidsförvaltningens nya rutiner och riktlinjer när det gäller arbetsmiljö?
Utifrån svaren på frågan går det att konstatera att det överlag arbetas systematiskt med
arbetsmiljön. Samtliga svar visar att det genomförs APT (arbetsplatsträffar) regelbundet
samt att medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen.
Årsarbetshjulet föreskriver teman vid APT med särskilt fokus på kränkande
särbehandling och sexuella trakasserier samt hot och våld. Svaren i enkäten anger att
arbetsmiljön diskuteras vid APT men det framgår inte vilka teman som tagits upp och i
något svar konstateras att de inte haft APT med särskilt fokus på kränkande
särbehandling och sexuella trakasserier under året.
Det framgår också av svaren att riskbedömningar med handlingsplaner görs vid
förändringar i verksamheten och att de sedan följs upp. Enligt rutinerna ska
genomförda riskbedömningar skickas till HR, vilket också har gjorts under året.
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Av enkätsvaren framgår även att kommunens arbetsskadesystem LISA används vid
arbetsskador och tillbud. Även här kan HR konstatera att så är fallet och under året har
69 arbetsskador och tillbud anmälts i systemet. Det går också att konstatera att
anmälningarna i LISA följs upp och åtgärdas vid behov i större utsträckning än tidigare.
Slutligen kan det konstateras att samtliga följer upp arbetsmiljön i den årliga enkäten
kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Sammanfattande bedömning
Ej avvikelser
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Uppföljning av förbättringsåtgärder från tidigare år
Att det förebyggande arbetet för att motverka att utsättas för bedrägligt beteende är
otillräckligt - i granskningsrapporten konstateras att det inte föreligger några avvikelser
varför några åtgärder inte bedömts vara nödvändiga. Detta innebär inte att frågan kan
läggas till handlingarna utan risken har lagts till förvaltningens riskbank och risken
kommer därmed årligen aktualiseras i arbetet med intern kontroll.
Att nämnder och styrelser brister i följsamhet gentemot rutiner kring direktupphandling det kunde i granskningsrapporten konstateras att det förelåg avvikelser i följsamhet
gentemot rutiner kring direktupphandling. Arbetet med frågan har varit aktuell under
en handfull år och granskningarna under denna period har varit flera. Under 2020
genomförde kommunrevisionen en granskning av direktupphandlingar genomförda
inom nämndens verksamhet och man kunde där konstatera att alla upphandlingar som
granskades förutom en var genomförda på ett tillfredställande sätt. Som tidigare år kan
de dock konstateras att arbetet med upphandlingar och att dessa ska genomföras i
enlighet med lagar och riktlinjer fortgår och behöver utvecklas ytterligare.
Att obehöriga utför mottagnings- eller beslutsattest av ekonomiska transaktioner - man
konstaterade i granskningen att det förelåg avvikelser i fråga om att obehöriga utför
mottagnings- eller beslutsattest av ekonomiska transaktioner. Detta till trots bedömdes
rutinerna fungera i huvudsak men att förbättringar behövde genomföras. Förvaltningen
arbetar aktivt med att följa upp registren i Raindance och det arbetet kommer att fortgå.
Genomlysning och utvärdering av processer för ekonomisk uppföljning - i granskningen
kunde man konstatera att det förelåg avvikelser i risken. Framför allt var bedömningen
att det förelåg ett behov av att utveckla processerna för planering, analys och
uppföljning. En kartläggning av förvaltningens processer för strategi, styrning och
uppföljning har genomförts eller är under genomförande. I de delar där kartläggning är
genomförd har arbetet gått vidare med att hitta och implementera förändringar. Även
arbetet med att utnyttja system som används inom de ekonomiska processerna har
utvecklats och arbetet går i rätt riktning.
Risk för hot och våld - det konstateras i rapporten att risken har avvikelser. Avvikelserna
består i att personalen har behov av utbildning i att hantera de riskfyllda situationer
som kan uppstå i deras respektive arbetsmiljö. Under det gångna året har vissa
utbildningsinsatser genomförts för att öka kompetensen i området. Dock har det under
de omständigheter som rått under 2020 varit svårt och emellanåt olämpligt att
genomföra den typen av utbildningsinsatser som behövts för att öka kompetens i
området.
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Utvärdering av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete
Nämndens arbete med intern kontroll är under utveckling och förbättras hela tiden.
Målsättningen är att den interna kontrollen ska bli en naturlig och integrerad del i
planerings- och kvalitetsarbetet.
I denna rapport har sex kontrollaktiviteter redovisats. Fyra av kontrollaktiviteterna är
kommungemensamma och två är nämndspecifika. Avvikelser har hittats i två av de sex
kontrollaktiviteterna: Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt Nyttjande
av lokaler. Avvikelserna får i huvudsak sägas vara av mindre allvarlig art. Den mindre
allvarliga arten till trots kan bristerna ändock innebära vissa kvalitets- och
effektivitetsbrister inom den bedrivna verksamheten, vilket innebär att de bör åtgärdas.
Kontrollaktiviteterna som har genomförts för 2020 har varit väl motiverade sett utifrån
resultatet. Kontrollaktiviteterna har genomförts av medarbetare på uppdrag av den
administrative chefen, som är ansvarig för den interna kontrollen. På grund av pågående
pandemi samt byte på några nyckeltjänster inom förvaltningen har arbetet med intern
kontroll varit mer lågintensivt under 2020. Ambitionen är att för 2021 ytterligare
utveckla arbetet med kontrollaktiviteterna, så att nämndens olika verksamhetsdelar
kommer att vara mer delaktiga i arbetet med intern kontroll.
Nämnden kommer att involveras i såväl riskinventering som kontrollaktiviteter.
Nämnden bedömer att arbetet med intern kontroll fungerar tillfredsställande som ett
kontrollinstrument. Det är ett arbete som ständigt behöver utvecklas för att
kontrollmiljön ska hållas levande.
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