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§

1

Upprop och val av justerare samt tid för justering

Sammanfattning

Ordföranden Kent Andersson (S) har anmält förhinder till dagens sammanträde.
Vice ordförande Per Lilja (M) är ordförande för mötet.
Beslut

1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) och Pia Landgren (S) att justera protokollet den 4
februari klockan 09.00.
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§

2

Beslut

Fastställande av dagens föredragningslista

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.
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§

3

Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2020

SR-2019-158
Sammanfattning

Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts
sammanträden.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger protokollen från revisorskollegiets sammanträde 2019-12-18
och från arbetsutskottets sammanträde 2020-01-24 till handlingarna.
Beslutsunderlag




Protokoll KOLL 191218
Protokoll AU 200124
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§

4

Upphandlingar och inköp

SR-2019-79
Sammanfattning

Malin Lundberg och Julia Campell från EY informerar om granskningen av upphandlingar
och inköp vid servicenämnden och tekniska nämnden.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp har direktupphandlats enligt gällande
regelverk eller avropats gentemot aktuella ramavtal samt om nämndernas interna kontroll
avseende upphandlingsprocessen varit tillräcklig.
Syftet har även varit att bedöma om nämnderna bedriver ett tillräckligt och dokumenterat
arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporten och missivet.
2. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet till servicenämnden och tekniska
nämnden för yttrande senast 2020-03-31. Yttrandena ska ge svar på vilka åtgärder
servicenämnden och tekniska nämnden avser att vidta med anledning av de
iakttagelser, bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska
även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.
3. Revisorskollegiet begär även att servicenämnden och tekniska nämnden ska inkomma
med ett uppföljande yttrande senast 2021-01-29. Av yttrandet ska framgå vilka
åtgärder nämnden har vidtagit och redogöra för vilken effekt de haft i verksamheten.
4. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet för kännedom till
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Tekniska nämnden

För kännedom till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Upphandlingar och inköp
RAPP KOLL 200129 Upphandlingar och inköp
MISSIV KOLL 200129 Upphandlingar och inköp
Bilaga till MISSIV KOLL 200129 Upphandlingar och inköp - mall yttrande TN
Bilaga till MISSIV KOLL 200129 Upphandlingar och inköp - mall yttrande SN
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§

5

Arbetet med att förebygga avhysningar

SR-2020-8
Sammanfattning

Sofia Blixtberg redogör för granskningen avseende arbetet med att förebygga avhysningar.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden
säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga avhysningar.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporten och missivet.
2. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet till arbetsmarknads- och
socialnämnden för yttrande senast 2020-03-30. Av yttrandet ska det framgå vilka
åtgärder nämnden avser vidta med anledning av de bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna
senast ska vara genomförda.
3. Revisorskollegiet begär även att arbetsmarknads- och socialnämnden ska inkomma
med ett uppföljande yttrande senast 2021-01-15. Av yttrandet ska det framgå vilka
åtgärder nämnden har vidtagit med anledning av de bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten. Åtgärdernas resultat ska även framgå
av yttrandet.
4. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet för kännedom till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden och MKB.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
För kännedom till:
Komunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
MKB Fastighets AB
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Arbetet med att förebygga avhysningar
RAPP KOLL 200129 Arbetet med att förebygga avhysningar
MISSIV KOLL 200129 Arbetet med att förebygga avhysningar
YTTRANDE I KOLL 200129 Arbetet med att förebygga avhysningar
YTTRANDE II KOLL 200129 Arbetet med att förebygga avhysningar
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§

6

Kulturstrategin

SR-2019-68
Sammanfattning

Sofia Blixtberg återrapporterar inkomna yttranden från kommunstyrelsen och kulturnämnden
över granskningen av kulturstrategin.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttranden från kommunstyrelsen och kulturnämnden över
granskningen av kulturstrategin till handlingarna.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Kulturstrategin
Kommunstyrelsens yttrande över granskning av kulturstrategin SR-2019-68
Protokollsutdrag KS §278 191204 Kommunstyrelsens yttrande inkl särskilt yttrande
SD och V över granskning av kulturstrategin SR-2019-68
Kulturnämndens yttrande över granskning av kulturstrategin SR-2019-68

9

§

7

Avvikelsehantering

SR-2019-33
Sammanfattning

Erik Mogård återrapporterar yttranden från funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden över fördjupad granskning av avvikelsehantering.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandena från funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden till handlingarna i avvaktan på uppföljande yttranden 2020-10-01.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Avvikelsehantering
Protokollsutdrag HVON §172 191217 Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
yttrande över granskning av avvikelsehantering inkl särskilt yttrande M, C och KD
SR-2019-33
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande över granskning av
avvikelsehantering SR-2019-33
Protokollsutdrag FSN 191127 §160 Funktionsstödsnämndens yttrande över
granskning av avvikelsehantering SR-2019-33
Funktionsstödsnämndens yttrande över granskning av avvikelsehantering SR-201933
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§

8

Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informeras från möten i styrgruppen OMSORG.
Informeras från lekmannarevisorerna i MKB Fastighets AB.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen från styrgrupperna.
2. Revisorskollegiet godkänner informationen från lekmannarevisorerna i de
kommunala bolagen.
3. Revisorskollegiet godkänner informationen från revisorerna i stiftelser,
kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund.
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§

9

Revisorskollegiets nämndsbudget 2020

SR-2020-6
Sammanfattning

Revisionsdirektören redogör för revisorskollegiets nämndsbudget 2020 och nämndsmål
kopplade till kommunfullmäktigemål.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner nämndsbudget 2020.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Revisorskollegiets nämndsbudget 2020
Namndsbudget 2020 (Revisorskollegiet) KOLL 200129
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§

10

Intern kontroll 2020

SR-2020-3
Sammanfattning

Helena Hafstrand redogör för förslag till riskanalys 2020 för revisorskollegiet. Analysen ska
ligga till grund för intern kontrollplan 2020 för revisorskollegiet. Riskanalys och intern
kontrollplan 2020 ska senast beslutas under revisorskollegiets sammanträde 200219.
Beslut

1. Revisorskollegiet bordlägger förslaget till riskanalys 2020 inför beslut om riskanalys
och internkontrollplan 2020 under revisorskollegiets sammanträde 200219.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Internkontroll 2020
Riskanalys 2020_Till tjänsteskrivelse
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§

11

Anmälan till Starevs årskonferens 2020 i Stockholm

SR-2019-156
Sammanfattning

Inkommen inbjudan från Stockholms stadsrevision till Starevs årskonferens i Stockholm den
26-27 maj 2020.
Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 200124 att anmäla fem personer till konferensen.
Beslut

1. Revisorskollegiet anmäler Kent Andersson (S), Per Lilja (M), Pia Landgren (S), Göran
Hellberg (V) och Berit Sjövall (M) samt revisionsdirektören till Starevs årskonferens i
Stockholm.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Anmälan till Starevs årskonferens 2020
Starevs årskonferens i Stockholm den 26-27 maj 2020
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§

12

Anmälan till Kommek 2020 i Malmö

SR-2019-157
Sammanfattning

Inkommen inbjudan till Kommek-mässan i Malmö den 19-20 augusti 2020.
Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 200124 att samtliga förtroendevalda erbjuds
möjlighet att anmäla sig till Kommek-mässan.
Beslut

1. Revisorskollegiet erbjuder samtliga ledamöter möjlighet att anmäla sig till Kommek i
Malmö den 19-20 augusti 2020. Revisionskontoret återkommer med
anmälningsinstruktioner på nästa sammanträde.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Anmälan till Kommek 2020
Kommek i Malmö den 19-20 augusti 2020
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§

13

Anmälan till SKR:s utbildning om fullmäktige och revisionen

SR-2020-4
Sammanfattning

Sveriges kommuner och regioner inbjuder till utbildning om fullmäktige och revisionen den
10 mars 2020 i Stockholm.
Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 200124 att föreslå revisorskollegiet besluta att
anmäla revisorskollegiets arbetsutskott till SKR:s utbildning om fullmäktige och revisionen.
Beslut

1. Revisorskollegiet anmäler Kent Andersson (S), Per Lilja (M), Pia Landgren (S) och
revisionsdirektören till SKR:s utbildning i Stockholm den 10 mars 2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Anmälan till SKR:s utbildning om fullmäktige
och revisionen
SKR Fullmäktige och revisionen Stockholm 10 mars 2020
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§

14

Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2020

SR-2019-161
Sammanfattning

Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och avgående
skrivelser.
Beslutsunderlag


























G-Tjänsteskrivelse KOLL 200129 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående
skrivelser 2020
SR-2019-149 Tjänsteskrivelse AGU 191119 Upphävning av riktlinjer för anställning
i Malmö stad efter 67 års ålder
SR-2019-149 Riktlinjer anställning efter 67
SR-2019-149 Bil 1 Rutin o mall
SR-2019-149 §45 AGU Upphävning av riktlinjer för anställning i Malmö stad efter
67 års ålder
SR-2019-151 Riktlinjer för informationssäkerhet 2019
SR-2019-151 Beslut KSAU 191202 §658
SR-2019-152 G-Tjänsteskrivelse KSAU 191021 Nämndsövergripande
styrdokument ny översyn och förslag till upphävande
SR-2019-152 §245 Nämndsövergripande styrdokument_ ny översyn och förslag till
upphävande
SR-2019-153 Budget 2020 med plan för 2021-2022, slutlig efter KF
SR-2019-153 Förslag till budget 2020 för revisorskollegiet
SR-2019-153 Skrivelse från Kommunal ang. Socialdemokraternas och Liberalernas
Budget 2020
SR-2019-153 Sacos synpunkter om förslag till Budget 2020
SR-2019-153 Lärarförbundets synpunkter på budgetskrivelse för Budget-20
SR-2019-153 Beslut KF 191120 §243
SR-2019-155 Länsstyrelsen protokoll
SR-2019-155 Länsstyrelsen inspektion
SR-2019-155 SKM_C654e19121310140
SR-2019-159 Förstudie miljönämndens bostadstillsyn - KS beslut
SR-2020-1 SKL förslag OPF-KL18
SR-2020-1 SKL förslag OPF-KL18 kommentar
SR-2020-1 OPF-KL 18 Malmö stad
SR-2020-1 OPF-KL 14 Malmö stad
SR-2020-1 Beslut KF 191219 §262 Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda
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§

15

Revisionsdirektören informerar

SR-2020-5
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om:









Arbetsfördelning bokslut 2019
Nämndernas resultat 2019
Bokslutsmöten/slutrevisionsmöten 2019
Årsstämma helägda bolag 200515
Revisionsplan 2020
Arbetsfördelning 2020
Ansvarsförsäkring tecknad från 200101
Pågående rekrytering

