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Malmö stad

Revisorskollegiet
Protokoll

Sammanträdestid

2020-03-25 kl. 14:00-17:35

Plats

Telefonkonferens

Beslutande ledamöter

Kent Andersson (S) (Ordförande)
Per Lilja (M) (Vice ordförande)
Pia Landgren (S) (Revisor)
Claes Forsberg Carlsson (S) (Revisor)
Marie Granlund (S) (Revisor)
Göran Hellberg (V) (Revisor)
Sara Ahlqvist (C) (Revisor)
Åke Christiansson (M) (Revisor)
Berit Sjövall (M) (Revisor)
Rune Andersson (L) (Revisor)
Jan Danielsson (SD) (Revisor)
Ulf Axel Olof Hägg (SD) (Revisor)

Övriga närvarande

Ann-Mari Ek (revisionsdirektör)
Hanna Elisson (sekreterare)
Sofia Blixtberg (sakkunnig revisor) §§28-38
Lina Burström Bennehult (sakkunnig revisor) §§28-32
Fredrik Edler (sakkunnig revisor) §§28-37
Linda Gustavsson (sakkunnig revisor) §§28-38
Helena Hafstrand (sakkunnig revisor) §32
Tess Jensen (sakkunnig revisor)
Richard Magnusson (sakkunnig revisor) §§28-42
Erik Mogård (sakkunnig revisor) §§28-32
Anna Westerling (Ekonomidirektör stadskontoret) §§28-31
Claes Ramel (Finanschef stadskontoret) §§28-31

Utses att justera

Per Lilja (M)

Justeringen

2020-03-27

Protokollet omfattar

§§28-45

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Hanna Elisson
Ordförande

...........................................
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Kent Andersson (S)
Justerande

...........................................

Per Lilja (M)
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§34
§35
§36
§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45

Upprop och val av justerare samt tid för justering
Fastställande av dagens föredragningslista
Information om Malmö stads årsredovisning 2019
Information om Malmö stads finansverksamhet 2019
Information om årlig granskning 2019
Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2020
Likvärdighet i fritidshem
Utlandsresor
Våld och hot på biblioteken
Direktupphandling och avtalstrohet
Rapport 2020 om gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts
Remiss - Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 20202022
Remiss - Utredning av visselblåsarfunktion i Malmö stad
Attestinstruktion för revisorskollegiet
Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer
Anmälan om delegerade beslut 2020
Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2020
Revisionsdirektören informerar
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§

28

Beslut

Upprop och val av justerare samt tid för justering

1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 27 mars klockan 09.00.
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§

29

Beslut

Fastställande av dagens föredragningslista

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.

5

§

30

Information om Malmö stads årsredovisning 2019

SR-2020-42
Sammanfattning

Ekonomidirektör Anna Westerling informerar om Malmö stads årsredovisning 2019.
Malmö stads årsbokslut för 2019 visar ett överskott på 883 miljoner kronor. I budgeten för
2019 planerades ett resultat på +197 miljoner kronor vilket innebär att utfallet 2019 är en
budgetavvikelse på 686 miljoner kronor. Vi har en period av flera goda år bakom oss
men framöver kommer konjunkturen att mattas av.
Man ser en god måluppfyllelse för flera mål men inget av kommunfullmäktiges mål har
uppfyllts fullt ut under 2019. Från 2020 har Malmö stad en ny målmodell. Målen kommer nu
att gälla för hela mandatperioden men med årliga avstämningar.
Beslutsunderlag



Årsredovisning 2019 Malmö stad till KF
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§

31

Information om Malmö stads finansverksamhet 2019

Sammanfattning

Finanschef Claes Ramel informerar om Malmö stads finansverksamhet 2019.
Malmö stad befinner sig i en trygg finansiell situation. Vid fullt utnyttjande av tecknade
kreditfaciliteter skulle Malmö stads likviditet uppgå till ca 7 miljarder. Skulder med förfall
inom tolv månader uppgår till ca 3,4 miljarder. Tillgänglig likviditet överstiger kraftigt det
lägsta värde som anges i finanspolicyn.
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§

32

Information om årlig granskning 2019

Sammanfattning

De sakkunniga revisorerna informerar om väsentliga iakttagelser vid den årliga granskningen
av kommunstyrelsens och samtliga nämnders interna kontroll, verksamhet, ekonomi och
räkenskaper under 2019.
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§

33

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 2020-02-19
och från arbetsutskottets sammanträde 2020-03-18 till handlingarna.

Beslutsunderlag




Protokoll KOLL 200219
Protokoll AU 200318
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§

34

Likvärdighet i fritidshem

SR-2019-143
Sammanfattning

Ann-Mari Ek återrapporterar inkommet yttrande från grundskolenämnden över
fördjupad granskning av likvärdighet i fritidshem. Sammanfattningsvis ställer sig
grundskolenämnden positiv till de förbättringsområden som stadsrevisionen har identifierat i
granskningen och anser att dessa kommer att utgöra ett viktigt underlag i
grundskolenämndens och förvaltningens kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete.
Grundskolenämnden ska lämna ett uppföljande yttrande senast 2021-01-31.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandet från grundskolenämnden över granskningen av
likvärdighet i fritidshem till handlingarna i avvaktan på uppföljande yttrande 2021-0131
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Likvärdighet i fritidshem
Grundskolenämndens yttrande över granskning av likvärdighet i fritidshem SR2019-143
Protokollsutdrag GRN §28 200225 Grundskolenämndens yttrande över granskning
av likvärdighet i fritidshem SR-2019-143
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§

35

Utlandsresor

SR-2019-67
Sammanfattning

Richard Magnusson återrapporterar inkomna yttranden från kommunstyrelsen,
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden över
fördjupade granskning av utlandsresor. Samtliga tre nämnder och kommunstyrelsen redovisar
i sina yttranden, åtgärder som är i överensstämmelse med de rekommendationer som framgår
av revisorskollegiets missiv.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttranden från kommunstyrelsen, grundskolenämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden fördjupade
granskningen Utlandsresor till handlingarna.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Utlandsresor
Protokollsutdrag GRN §3 200122 Grundskolenämndens yttrande över granskning
av utlandsresor SR-2019-67
Grundskolenämndens yttrande över granskning av utlandsresor SR-2019-67
Protokollsutdrag MN §13 200211 Miljönämndens yttrande över granskning av
utlandsresor SR-2019-67
Miljönämndens yttrande över granskning av utlandsresor SR-2019-67
Protokollsutdrag GVN §8 200131 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
yttrande över granskning av utlandsresor SR-2019-67
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande över granskning av
utlandsresor SR-2019-67
Protokollsutdrag KS §79 200304 Kommunstyrelsens yttrande över granskning av
utlandsresor SR-2019-67
Kommunstyrelsens yttrande över granskning av utlandsresor SR-2019-67
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§

36

Våld och hot på biblioteken

SR-2019-89
Sammanfattning

Sofia Blixtberg återrapporterar inkommet yttrande från kulturnämnden över granskningen av
våld och hot på biblioteken. Kulturnämnden och förvaltningen ställer sig positiv till
granskningen och man kommer att genomföra åtgärder som är i linje med Malmö
stadsrevisions lämnade rekommendationer.
Kulturnämnden ska lämna ett uppföljande yttrande senast 2021-01-15.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandet från kulturnämnden över granskningen av våld och
hot på biblioteken till handlingarna i avvaktan på uppföljande yttranden 2021-01-15.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Våld och hot på biblioteken
Kulturnämndens yttrande över granskning av våld och hot på biblioteken SR-201989
Kulturnämndens yttrande över granskning av våld och hot på biblioteken SR-201989. Bilaga - yttrande enligt mall
Protokollsutdrag KN §15 200226 Kulturnämndens yttrande över granskning av
våld och hot på biblioteken inkl särskilt yttrande SD SR-2019-89
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§

37

Direktupphandling och avtalstrohet

SR-2018-47
Sammanfattning

Fredrik Edler återrapporterar inkomna yttranden (andra uppföljningen) från
kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt kulturnämnden över
granskningen av direktupphandling och avtalstrohet. I det uppföljande yttrandet redogör
nämnderna och kommunstyrelsen för de åtgärder som har genomförts samt vilken effekt
dessa har haft på verksamheten.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttranden från kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden samt kulturnämnden över granskningen av direktupphandling och
avtalstrohet till handlingarna.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Direktupphandling och avtalstrohet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande 2 över granskning av
direktupphandling och avtalstrohet SR-2018-47
Protokollsutdrag HVON §173 191217 Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
yttrande 2 över granskning av direktupphandling och avtalstrohet SR-2018-47
Protokollsutdrag KN §138 191218 Kulturnämndens yttrande 2 över granskning av
direktupphandling och avtalstrohet SR-2018-47
Tjänsteskrivelse KN 191218 Kulturnämndens yttrande 2 över granskning av
direktupphandling och avtalstrohet SR-2018-47
Kommunstyrelsens yttrande 2 över granskning av direktupphandling och
avtalstrohet SR-2018-47
Protokollsutdrag KS §81 200304 Kommunstyrelsens yttrande 2 över granskning av
direktupphandling och avtalstrohet SR-2018-47
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§

38

Rapport 2020 om gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte
har verkställts

SR-2019-160
Sammanfattning

Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt
arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL och enligt 9§ LSS
som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen avser kvartal 4 2019.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens statistikrapporter
kvartal 4 2019 till handlingarna.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Rapport 2020 om gynnande beslut enligt SoL
och LSS som inte har verkställts
Funktionsstödsnämnden - Redovisning av gynnande beslut enligt LSS som inte har
verkställts kvartal 4 2019
Funktionsstödsnämnden - Redovisning av gynnande beslut enligt SoL som inte har
verkställts kvartal 4 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden - Redovisning av gynnande beslut enligt SoL
som inte har verkställts kvartal 4 2019
HVON - Redovisning av gynnande beslut enligt SoL som inte har verkställts
kvartal 4 2019
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§

39

Remiss - Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i
Malmö 2020-2022

SR-2020-30
Sammanfattning

Inkommen remiss från kulturnämnden gällande handlingsplan för den nationella minoriteten
romer i Malmö 2020-2022. Ärendenummer hos kulturnämnden är KN-2020-415.
Beslut

1. Revisorskollegiet avstår från att yttra sig över remissen gällande handlingsplan för den
nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Kopia till handläggare Olga Friberg Jonsson på kulturförvaltningen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Remiss - Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Kompletterande information gällande Remiss: Handlingsplanen för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
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§

40

Remiss - Utredning av visselblåsarfunktion i Malmö stad

SR-2020-41
Sammanfattning

Inkommen remiss från kommunstyrelsen gällande utredning av visselblåsarfunktion i Malmö
stad. Ärendenummer hos stadskontoret är STK-2019-543.
Beslut

1. Revisorskollegiet avstår från att yttra sig över remissen gällande utredning av
visselblåsarfunktion i Malmö stad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kopia till handläggare Liselott Nilsson på stadskontoret
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Remiss - Utredning av visselblåsarfunktion i
Malmö stad
Följebrev remiss angående utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad , STK2019-543
Utredning om visselblåsarfunktion 2020-02-17
Protokollsutdrag KSAU 200302 §135 Utredning av visselblåsarfunktion i Malmö
stad
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§

41

Attestinstruktion för revisorskollegiet

SR-2020-43
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 19 december 2019 nytt attestreglemente att börja gälla från
och med 1 april 2020. 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.
Beslut

1. Revisorskollegiet bordlägger ärendet till revisorskollegiets sammanträde 16 april 2020.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Attestinstruktion för revisorskollegiet
1. Attestinstruktion för revisorskollegiet från 200401

17

§

42

Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informeras från möten i styrgrupperna SKOLA och OMSORG.
Informeras från lekmannarevisorerna i MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings
AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige
AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV,
Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB och Medeon
AB.
Informeras från revisorerna i kommunalförbundet VA Syd och stiftelsen Kockum Fritid.
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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§

43

Anmälan om delegerade beslut 2020

SR-2019-162
Sammanfattning

Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa
kollegiesammanträde.
Beslut

1. Revisorskollegiet bordlägger ärendet till revisorskollegiets sammanträde 16 april 2020.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KOLL 200325 Anmälan om delegerade beslut 2020
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§

44

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 200325 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående
skrivelser 2020
SR-2020-29 §13 Organisering World Pride 2021
SR-2020-29 Organisation och uppdrag World Pride och Eurogames191128
SR-2020-31 §12 Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022
SR-2020-31 Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt
försvar
SR-2020-32 §16 Förslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning
SR-2020-32 Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
SR-2020-33 Beslut KF 200206 §17
SR-2020-33 Samordnad medborgardialog - Rapport reviderad efter återremiss
SR-2020-34 Beslut KF 200206 §20
SR-2020-34 Årsrapport utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2018
SR-2020-36 2020-02-11 150101-DP-36-6 Malmö
SR-2020-38 Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i
staten
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§

45

Revisionsdirektören informerar

SR-2020-5
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om
 Granskningsrapporter och revisionsberättelser
Samtliga undertecknade granskningsrapporter och revisionsberättelser från bolag, stiftelser,
etc ska bifogas revisionsberättelsen och lämnas löpande in till den administrativa assistenten.
 Slutrevisionsmötet 200416
Inför slutrevisionsmötet ombeds alla förtroendevalda revisorer att installera Teams på sina
läsplattor.
Gällande underskrift av revisionsberättelsen så ska enligt huvudregeln, denna undertecknas av
samtliga, dock behöver det inte ske vid ett gemensamt tillfälle. Det är också möjligt att skicka
runt den för undertecknande.
 Revisionsberättelsen 2019 och Synpunkter & iakttagelser
De som vill är välkomna att skicka inspel till AU och revisionsdirektören.
 Revisionsplan 2020
Med anledning av Covid 19 kommer ändringar av den ursprungliga revisionsplanen att göras.
Vissa planerade granskningar kommer inte vara möjliga att genomföra med det rådande läget
ute i förvaltningarna.
 Styrgruppernas möteshandlingar fr.o.m april 2020
Arbete pågår för att vi framöver ska kunna distribuera styrgruppshandlingar via Meetings
Plus.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen

