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§

1

Beslut

Upprop och val av justerare samt tid för justering

1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 18 januari klockan
09.00 på revisionskontoret.
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§

2

Beslut

Fastställande av dagens föredragningslista

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.
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§

3

Beslut

Föregående sammanträdesprotokoll

1. Revisorskollegiet lägger protokollet från revisorskollegiets sammanträde 2018-12-12,
minnesanteckningar från revisorskollegiets presidium 2018-12-28 och brev till
kommunfullmäktiges presidium 181228 till handlingarna.
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§

4

Anmälan om delegationsbeslut 2019

SR-2019-1
Sammanfattning

Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempel ett utskott, en ledamot eller
tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. De
beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden och redovisas på nästa
nämndsmöte.
Revisionsdirektören anmäler ett beslut om tillsättning av en revisor på revisionskontoret
från 190201.
Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner redovisningen av delegerade beslut.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Anmälan om delegationsbeslut
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§

5

Revisorskollegiets arbetsutskott

SR-2018-138
Sammanfattning

Revisorskollegiets arbetsutskott har under mandatperioden 2015-2019 bestått av ordförande,
vice ordförande och en ledamot ur revisorskollegiet.
Föreslås att utse ett arbetsutskott för mandatperioden 2019-2023 som består av tre
ledamöter; revisorskollegiets ordförande, vice ordförande och en ledamot.

Beslut

1.Revisorskollegiet inrättar ett arbetsutskott.
2.I revisorskollegiet arbetsutskott ingår revisorskollegiet ordförande, revisorskollegiets
vice ordförande och Pia Landgren (S).

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Revisorskollegiets arbetsutskott
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§

6

Arbetsordning för revisorskollegiets arbetsutskott mandatperioden 20192022

SR-2018-137
Sammanfattning

Revisorskollegiets arbetsutskott behöver en arbetsordning som reglerar dess verksamhet.
Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter (revisorskollegiets ordförande och vice ordförande
samt ytterligare en ledamot).
Utskottet avgör vilka som har rätt att närvara vid dess sammanträden.
Arbetsutskottet utser sekreterare, normalt sett revisionsdirektören. Protokoll ska justeras av
samtliga ledamöter. Protokoll från arbetsutskottets sammanträden ska redovisas på
nästkommande sammanträde med revisorskollegiet.
Arbetsutskottet har följande uppgifter


Bereda ärenden inför revisorskollegiets sammanträden



Besluta i de frågor som framgår av delegationsordningen



Besluta om revisionsdirektörens deltagande i kurser och konferenser utanför Norden



Besluta om att medge bisyssla för revisionsdirektören



Besluta om att vid behov utse ställföreträdare för revisionsdirektören

Revisorskollegiet har delegerat beslutanderätten i vissa frågor till arbetsutskottet.
Arbetsutskottets beslutanderätt är gällande under förutsättning att ledamöterna är eniga. Vid
oenighet hänskjuts ärendet till revisorskollegiet.
Arbetsutskottet är beslutsföra vid deltagande av två av tre ledamöter.
Arbetsutskottet ska sammanträda på tid och plats som utskottet själva bestämmer och i övrigt
när ordförande anser att det behövs.
Beslut

1.Revisorskollegiet antar Arbetsordning för revisorskollegiets arbetsutskott mandatperioden 20192022.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Arbetsordning AU
Arbetsordning AU 2015-2018
Arbetsordning AU 2019-2022 KOLL 190116
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§

7

Delegationsordning för revisorskollegiet

SR-2018-136
Sammanfattning

Syftet med delegation är att avlasta revisorskollegiet från visst beslutsfattande och att genom
delegering av beslutsrätt effektiviseras den kommunala förvaltningen.
Delegering innebär att beslutanderätt överförs från revisorskollegiet till ett utskott, en
ledamot, ersättare eller en anställd som är underställda revisorskollegiet. Rätten att delegera
beslut regleras dels i kommunallagen, KL (2017:725), dels i speciallagstiftning.
Revisorskollegiet antog 180613 sin delegationsordning.
I samband med att ett nytt revisorskollegium för mandatperioden 2019-2022 tillträder,
föreslås att revisorskollegiet fastställer ett antal tillägg och justeringar i delegationsordningen.
Beslut

1.Revisorskollegiet antar Delegationsordning revisorskollegiet att gälla från den 1 februari 2019.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Delegationsordning
Delegationsordning KOLL 180613
Delegationsordning KOLL 2019 181221
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§

8

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till revisionsdirektör

SR-2019-3
Sammanfattning

Revisorskollegiet är anställningsmyndighet och har arbetsmiljöansvar. Det innebär att
nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads
personalpolicy och arbetsmiljöprocess samt ansvara för att det systematiska
arbetsmiljöarbetet följs upp.
I 6 § AFS 2001:1 regleras att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter. Ansvaret ligger
kvar hos arbetsgivaren, men arbetsmiljöuppgifterna fördelas i verksamheten på ett sådant sätt
att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.
För att kunna leva upp till kraven föreslås revisorskollegiet fördela arbetsmiljöuppgifterna till
revisionsdirektören.
Beslut

1.Revisorskollegiet fördelar arbetsmiljöuppgifter till revisionsdirektör.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till
revisionsdirektör
Arbetsmiljöansvar uppgiftsfördelning
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Broschyr Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor
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§

9

Revisorskollegiets styrgrupper år 2019-2023

SR-2018-130
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har utsett 13 förtroendevalda revisorer. Varje revisor utför sitt uppdrag
självständigt i förhållande till övriga revisorer. All granskning sker dock normalt genom
gemensamma granskningar och överläggningar inom revisorskollegiet.
För att underlätta revisorernas arbete är samtliga revisorer indelade i fyra styrgrupper. Deras
uppgift är att fortlöpande under året följa vissa specifika verksamhetsområden
(nämnder/styrelsen) samt bereda granskningsärenden till kollegiet.
Föreslås följande styrgruppsindelning 2019-2023: KS (kommunstyrelsen och valnämnden),
TSM (tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och servicenämnden),
OMSORG (hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden, arbetsmarknadsoch socialnämnden samt överförmyndarnämnden) och SKOLA (gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, kulturnämnden och
fritidsnämnden).
Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner revisorskollegiets styrgruppsindelning 2019-2023.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Revisorskollegiets styrgrupper år 2019-2023
Styrgrupper 2019-2023 KOLL 190116
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§

10

Lekmannarevisorer och revisorer i de kommunala bolagen, stiftelser,
kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund verksamhetsår
2019-2022

SR-2018-131
Sammanfattning

Nominering av lekmannarevisorer och revisorer i Malmö stads bolag, stiftelser,
kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund verksamhetsår 2019-2022.
Beslut

1.Revisorskollegiet bordlägger ärendet till nästa sammanträde 190220.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Lekmannarevisorer och revisorer i de
kommunala bolagen, stiftelser, kommunalförbund och finansiellt
samordningsförbund verksamhetsår 2019-2022
Lekmannarevisorer och revisorer mandatperioden 2019-2022
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§

11

Sammanträdesdagar 2019

SR-2018-124
Sammanfattning

Ärendet har behandlats vid revisorskollegiets sammanträde 2018-10-17 och ska nu fastställas.
I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2019 för revisorskollegiet och arbetsutskottet.
Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2019 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen samt beaktat lov- och helgdagar.
Föreslås också datum för revisorskollegiets studiedag och revisorskollegiets
planeringskonferens 2019.
Föreslås en gemensam sammanträdesdag för styrgrupperna att besluta om projektplaner för
fördjupade granskningar 2019.
Ordförande föreslår att revisorskollegiets arbetssätt förändras på så sätt att partigruppsmöten
tas bort och ersätts med att samtliga ledamöter i revisorskollegiet träffas för gemensam
diskussion klockan 14.00 innan revisorskollegiets sammanträden. Revisorskollegiets
sammanträden börjar klockan 14.30.
Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner revisorskollegiets sammanträdesdagar 190116, 190220,
190320, 190424, 190520, 190617, 190821, 190924, 191021, 191127 och 191218
2.Revisorskollegiet godkänner revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträdesdagar
190212, 190313, 190417, 190513, 190610, 190815, 190918, 191014, 191120, 191211.
3.Revisorskollegiet godkänner revisorskollegiets studiedag 190905.
4.Revisorskollegiet godkänner revisorskollegiets planeringskonferens 191107-08.
5.Revisorskollegiet godkänner gemensam sammanträdesdag för styrgrupperna 190214 för
beslut om projektplaner 2019.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Sammanträdesdagar 2019
Sammanträdesdagar 2019 KOLL 190116
Sammanträdesdagar 2019 inkl KF och KS KOLL 190116
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§

12

Revisionsplan 2019

SR-2018-127
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om att revisionsplanen för 2019 baseras på revisorernas riskoch väsentlighetsanalys. Revisionsplanen bygger på det underlag som gemensamt arbetats fram
inför revisorskollegiets och revisionskontorets planeringskonferens i november 2018 samt från
redovisning av grupparbeten och diskussioner på konferensen.
I revisionsplanen beskrivs revisorernas uppdrag, mål, arbetssätt samt samverkan med
kommunfullmäktiges presidium.
Den årliga granskningen i revisionsplan består av granskning av delårsbokslut och årsbokslut,
grundläggande granskning och fördjupade granskningar. Under 2019 planerar revisorskollegiet att
genomföra fördjupade granskningar inom följande granskningsområden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Arbetsmiljö
Mottagandet av nyanlända och insatser för nyanlända
Ekonomiskt bistånd
Stöd och bidrag till föreningar
HSL-verksamheten
Likvärdighet inom utbildningsområdet
Verifikationsgranskning med fokus på inventarier
Kulturstrategin
Missbruks- och beroendevård
Efterlevnad av resepolicyn
Beredskap kris och klimat
Upphandling och inköp
Rättssäker handläggning
Bostadsförsörjning
Miljönämndens tillsynsarbete

I revisionsplanen beskrivs även lekmannarevisionen för 2019.

Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner revisionsplanen för 2019.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Revisionsplan 2019
Revisionsplan 2019 KOLL 190116
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§

13

Revisorskollegiets nämndsbudget 2019

SR-2018-126
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om revisorskollegiets nämndsbudget för 2019 som innehåller
nämndens ansvar, planering av verksamhet och ekonomi.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 om ändring av kommunens arvodesregler och
budget för 2019. Ändringen av kommunens arvodesregler innebär en större kostnad, jämfört
med tidigare år, för arvoden till förtroendevalda i revisorskollegiet. Under 2019 har
revisorskollegiet fått ett extra kommunbidrag på 200 tkr med anledning av att
revisorskollegiet har dubbla revisorskollegium till och med den 31 maj 2019. De ändrade
arvodesreglerna innebär att revisorskollegiet får en kostnad för arvoden på 1050 tkr under
2019.
Revisorskollegiet har beviljats ett kommunbidrag på 12171 tkr för 2019.
Revisorskollegiets mål behandlas på revisorskollegiet sammanträde 2019-03-20.
Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner nämndsbudget 2019.
2.Revisorskollegiet beslutar om nämndsmål vid sammanträdet 2019-03-20.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Revisorskollegiets nämndsbudget 2019
Revisorskollegiets namndsbudget 2019 KOLL 190116
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§

14

Attestinstruktion för revisorskollegiet

SR-2018-133
Sammanfattning

Revisorskollegiet ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige
följs. I attestinstruktionen står vem som får attestera och till vilka belopp samt vem som är
ersättare.
Revisionsdirektören informerar om att kommunfullmäktige kommer att besluta om nytt
attestreglemente för Malmö stad under våren 2019.
Beslut

1.Revisorskollegiet antar attestinstruktion för revisorskollegiet 2019.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Attestinstruktion för revisorskollegiet
Attestinstruktion för revisorskollegiet 2019
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§

15

Malmö stadsrevisions representant i Starev

SR-2018-134
Sammanfattning

Vice ordföranden informerar om att Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda
revisorer i kommuner, landsting och regioner där det finns egna revisionskontor med anställd
personal. Medlemskapet är inte personligt. I Starevs verksamhet företräds respektive medlem
av den representant eller de representanter man själv utsett.
Starevs styrelse består av tio kommuner/landsting/regioner, varav sex är fasta och fyra
cirkulerar bland övriga medlemmar. De fasta medlemmarna är tilldelade Region Skåne, Västra
Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Göteborgs stad, Stockholms stad och Malmö
stad.
Föreslås att utse revisorskollegiets ordförande att representera Malmö stadsrevision i Starev.
Beslut

1.Revisorskollegiet utser revisorskollegiets ordförande att representera Malmö
stadsrevision i Starev.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Malmö stadsrevisions representanter i Starev
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§

16

Intern kontroll 2018

SR-2017-115
Sammanfattning

Revisionsdirektören redogör för uppföljning av arbetet med intern kontroll 2018 för
revisorskollegiet.
Under 2018 har tre kommungemensamma granskningar genomförts; kontaktuppgifter,
elektronisk utrustning och fakturerade prisers överensstämmelse med avtal. Dessutom har
granskningar genomförts av kvalitén i verksamhetsrevision och i den grundläggande
granskningen.

Resultatet av genomförda kontroller visar att det finns utvecklingsområden avseende
revisionskriterier i fördjupade granskningar. Detta område kommer att utvecklas
och förbättras i projektplaner och fördjupade granskningar 2019.
Särskild granskning av kvaliteten i räkenskapsrevision 2017 har inte genomförts. Tidigare har
en sådan granskning skett som en del av den externa kvalitetskontrollen mellan STAREV
kontoren. Räkenskapsrevision omfattas numera inte av denna kvalitetskontroll. Detta har
resulterat i att revisionskontoret har för avsikt att upphandla extern kvalitetskontroll av den
räkenskapsrevision som kommer att genomföras under 2019 avseende räkenskapsår 2018. De
konsulter som ska biträda revisionskontoret i räkenskapsrevisionen 2018 har dessutom fått
ett utökat uppdrag som innebär att de ska lämna synpunkter som kan bidra till att
revisionskontorets räkenskapsrevision utvecklas.
Återrapportering av intern kontroll 2018 har tidigare skett till revisorskollegiet 180528
och 180926.
Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner sammanfattningen av revisorskollegiets arbete med intern
kontroll 2018.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse KOLL 190116 Uppföljning intern kontroll 2018
Uppföljning intern kontroll 2018 (Revisorskollegiet)
Gemensamma kriterier- utvärdering 2018
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§

17

Revisionsdirektören informerar

Sammanfattning

Revisionsdirektören och nämndsekreteraren informerar om


Arvoden och förlorad arbetsförtjänst
Kommunfullmäktige beslutade 181220 om ändring av kommunens arvodesregler
från 1 januari 2019. Inläsningsarvodet har utgått. Gällande årsarvode och
sammanträdesarvode redovisas.



Tidningen Dagens Samhälle
Informeras om inloggningsuppgifter till e-tidningen. De förtroendevalda som önskar
tidningen i pappersformat anmäler detta till nämndsekreteraren.



När och hur revisorskollegiets handlingar tillgängliggörs
Kalenderinbjudningar till revisorskollegiets sammanträden skickas i Outlook.
Kallelser och handlingar till revisorskollegiets sammanträde publiceras i Meetings+
sex dagar innan sammanträdet. Samtidigt skickas ett meddelande via epost när
handlingarna är utlagda.
Kontakt ska ske med IT-support om problem uppstår med inloggning eller övrigt i
läsplattan.



Praktiskt om inbjudan och handlingar till styrgruppsmöten
Kallelser och handlingar till styrgruppsmöten läggs ut i Netpublicator. Samtidigt får
styrgruppen ett meddelande via epost om att handlingarna är publicerade.



Säkerhet och utrymningsvägar i stadshusets lokaler
Stadsrevisionens samlingsplats i samband med utrymning i stadshuset är vid trädet
direkt efter tunneln under Föreningsgatan framför byggnaden Uven.
Hjärtstartare finns i stadshusets reception och på våning 2 i trapphuset utanför
revisionskontoret (direkt till höger innanför dörren)
Revisionskontoret har larm inkopplat när det inte är bemannat. Om larmet är påslaget
syns en röd bock på displayen och då får revisorskollegiet ledamöter inte gå in på
revisionskontoret. Samtliga ledamöter har passerkort till stadshuset som är giltigt på
vardagar och under dagtid.



Information om revisorskollegiets personuppgiftsansvar
EU:s dataskyddsfördordning (GDPR) trädde i kraft 180525. Revisorskollegiet är
personuppgiftsansvarig och är ytterst ansvarig för de personuppgifter som behandlas
inom revisorskollegiet verksamhetsområde
Stadskontoret har under 2018 samordnat dataskyddsarbetet i Malmö stad och har
åtagit sig att utföra viss administration i ärenden som rör rättigheter i
dataskyddsförordningen.
Det finns utsedda roller som ansvarar för det aktiva dataskyddsarbetet;
Revisorskollegiet har tidigare utsett Niina Stiber på stadskontoret till
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dataskyddsombud och revisionsdirektören har tidigare utsett revisor Erik Mogård till
dataskyddssamordnare.


Kontaktuppgifter till revisorskollegiets ledamöter och revisionskontorets personal.

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.

