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Sammanfattning

Servicenämnden redovisar i denna rapport utfallet av det interna
kontrollarbetet under 2018. Utgångspunkten för denna granskning
har varit de kontrollaktiviteter som antogs i Handlingsplan intern
kontroll 2018.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport intern kontroll för Servicenämnden 2018
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01- 25 (denna skrivelse)

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköts
på ett ändamålsenligt sätt med effektiv uppföljning och kontroll. Med
en god intern kontroll ska förtroendevalda och medarbetare skyddas
från oberättigade misstankar.

Intern kontrollaktiviteterna enligt handlingsplanen har granskats
och redovisas i Granskningsrapport intern kontroll 2018. Utöver
aktiviteterna redovisas resultatet av de löpande kontrollerna,
tidigare års förbättringsåtgärder samt en sammanfattning av
genomförda interna och externa revisioner under året.
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I nedanstående tabell sammanställs resultatet av
kontrollaktiviteterna och förslag på förbättringsåtgärder. De första
två kontrollaktiviteterna är kommungemensamma och de följande
två är valda av servicenämnden.

Kontrollaktivitet

Åtgärd

Systematiskt brandskydd

Hyresgästernas gränsdragningslista
beslutas och implementeras
Implementera digitalt
dokumenthanteringssystem för det
systematiska brandsäkerhetsarbetet
Ta fram informations- och
arkivdokumentation per system
Ta fram risk- och sårbarhetsrutiner för
varje system

Inventering och självskattning av
kontrollmiljön för dokumenthantering
och informationssäkerhet.

Kontrollera att kommunen har ett
tillfredställande försäkringsskydd för
förvaltningens verksamhet
Kontrollera att datauppgifterna i
fastighetssystemet Xpand är tillförlitliga
och fullständiga (kontrollaktiviteten har
pågått över flera år)

= Ej avvikelse

Ta fram PUB-avtal som saknas samt
säkerställa att framtagna PUB-avtal
undertecknas

= Avvikelse/förbättringsförslag

Kontrollaktiviteten av det systematiska brandskyddet och
koppling till nämndens fastighetsansvar
Kontrollaktiviteten Systematiskt brandskydd gäller hela kommunen
och frågorna som ska besvaras gäller främst verksamhetsansvaret
för det systematiska brandskyddet. Men för att det systematiska
brandskyddsarbetet ska fungera så är det viktigt att i
gränsdragningen mellan fastighetsägaren och hyresgästen är tydlig
och att alla parter förstår och tar sitt ansvar. Nedan följer ett
förtydligande kring kontrollen av nämndens fastighetsansvar.

Under 2018 genomfördes en större genomlysning av det
systematiska brandskyddsarbetet i Lundafastigheters
fastighetsbestånd. Denna visade på ett behov av ett förtydligande av
gränsdragningen mellan fastighetsägare och hyresgäst. Dessutom
visade genomlysningen att det fanns ett behov av revidering av
brandskyddsorganisationen för att ytterligare tydliggöra
rollfördelningen.
Efter genomlysningen har Lundafastigheter tagit fram
gränsdragningslista för totalhyra, för bostad och för övriga lokaler,
samt en brandskyddsorganisation med ansvarsrollerna inom
Lundafastigheter beskrivna. Dessa dokument är beslutade av
Lundafastigheters affärsområdesledning och kommer att skickas ut
till berörda enheter under våren 2019.
Genomlysningen visade också på behovet av ytterligare en
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personalresurs som fokuserar på det systematiska
brandskyddsarbetet och uppföljningen av detta. En SBAadministratör har därför rekryterats till förvaltningen

Parallellt påbörjades ett pilotprojekt med att digitalisera den
systematiska brandskyddsdokumentationen och
brandskyddsronderna. Detta för att både skapa transparens och
bättre överblick över åtgärdsbehoven, men också för att förenkla för
hyresgästerna och förbättra det systematiska brandskyddsarbetet
generellt. Projektet pågår och vid årsskiftet 18/19 kommer den
första enheten att testköras fullt ut i systemet. Därefter kommer
successivt fler enheter att läggas in i systemet och förvaltningen
räknar med att ca 40 verksamheter kommer att vara
implementerade under 2019.

Slutligen kommer en dokumenterad årlig uppföljning av hela det
systematiska brandskyddsarbetet att införas mellan
Lundafastigheter och alla hyresgäster. Uppföljningen är beroende av
det digitaliserade SBA-systemet och kommer därför att följa
implementeringen av detta.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

godkänna den av förvaltningen utförda
Granskningsrapport intern kontroll 2018 för
Servicenämnden och däri angivna förslag.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
Servicedirektör

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsledningen
Kommunkontoret

Anne Pivén
Miljö- och utvecklingssamordnare
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