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Malmö stad

Revisorskollegiet
Protokoll

Sammanträdestid

2020-11-24 kl. 14:30-16:45

Plats

Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Kent Andersson (S) (Ordförande)
Per Lilja (M) (Vice ordförande)
Pia Landgren (S) (Revisor)
Claes Forsberg Carlsson (S) (Revisor) §§112-116, §§118-124
Marie Granlund (S) (Revisor)
Göran Hellberg (V) (Revisor)
Sara Ahlqvist (C) (Revisor) §§112-119, §§121-124
Bo Adamsson (MP) (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)
Christin Menander (sekreterare)
Linda Gustavsson (sakkunnig revisor) §§112-120
Lina Burström Bennehult (sakkunnig revisor) §§118-120
Richard Magnusson (sakkunnig revisor) §§112-118
Jonatan Berg (sakkunnig revisor) §§112-117
Helena Hafstrand (sakkunnig revisor)
Erik Mogård (sakkunnig revisor) §§112-120
Fredrik Edler (sakkunnig revisor) §§112-118

Utses att justera

Per Lilja (M)

Justeringen

2020-11-27

Protokollet omfattar

§§112-124

Underskrifter

Sekreterare

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

Christin Menander
Ordförande

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

…………………………………

Kent Andersson (S)
Justerande

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

Per Lilja (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124

Upprop och val av justerare samt tid för justering
Fastställande av dagens föredragningslista
Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2020
Anmälan om delegerade beslut 2020
Stöd till idéburen sektor - föreningsbidrag m.m
Förstudie - Storstadspaketet
Avvikelsehantering
Kulturnämndens hantering av konst
Arbetsmarknadsinsatser
Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer
Remiss - Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och
systemförvaltning STK-2019-284
Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2020
Revisionsdirektören informerar
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§

112

Upprop och val av justerare samt tid för justering

Sammanfattning

Noteras att Kent Andersson, Per Lilja, Pia Landgren, Göran Hellberg, Berit Sjövall, Sara
Ahlqvist, Bo Adamsson, Ulf Hägg, Jan Danielsson, Claes Carlsson, Rune Andersson och
Marie Granlund deltar digitalt via Teams.
Åke Christiansson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.
Beslut

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

113

Beslut

Fastställande av dagens föredragningslista

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.
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§

114

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 2020-10-21
och från arbetsutskottets sammanträde 2020-11-19 till handlingarna.

Beslutsunderlag




Protokoll KOLL 201021
Protokoll AU 201119
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§

115

Anmälan om delegerade beslut 2020

SR-2019-162
Sammanfattning

Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet.
Revisionsdirektören har fattat beslut om anställning av en revisor som tillträder sin
anställning den 8 april 2021.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KOLL 201124 Anmälan om delegerade beslut 2020
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§

116

Stöd till idéburen sektor - föreningsbidrag m.m

SR-2020-60
Sammanfattning

Richard Magnusson redogör för granskningen avseende stöd till idéburen sektor.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, fritidsnämnden och
kulturnämnden säkerställer att stöd till idéburen sektor hanteras enligt gällande regelverk och
att den interna kontrollen av detta är tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen, fritidsnämnden och
kulturnämnden inte säkerställer att stöd till idéburen sektor i alla delar hanteras enligt gällande
regelverk och inte säkerställer att den interna kontrollen av detta i alla delar är tillräcklig.
Bedömningen baseras huvudsakligen på avvikelser i stickprovsgranskning avseende krav på
stödmottagare, ansökningar, dokumentation, återkallelseförbehåll och uppföljning samt
tillämpning av delegationsordning och attestinstruktion.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporten och missivet.
2. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet till fritidsnämnden och
kulturnämnden för yttrande senast 2021-02-26 samt till kommunstyrelsen för yttrande
senast 2021-03-11. Yttrandena ska ge svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen,
fritidsnämnden och kulturnämnden 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 fritidsnämnden och kulturnämnden ska inkomma
med ett uppföljande yttrande senast 2022-01-31. Kommunstyrelsen ska inkomma
med ett uppföljande yttrande senast 2022-02-21. Av yttrandet ska framgå vilka
åtgärder styrelsen/nämnden har vidtagit och redogöra för vilken effekt de haft i
verksamheten.
4. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet för kännedom till
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KOLL 201124 Stöd idéburen sektor - föreningsbidrag m.m.
RAPP KOLL 201124 Stöd idéburen sektor
MISSIV KOLL 201124 Stöd till idéburen sektor
MISSIV KOLL 201124 Stöd till idéburen sektor bilaga KS
MISSIV KOLL 201124 Stöd till idéburen sektor bilaga FN
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MISSIV KOLL 201124 Stöd till idéburen sektor bilaga KN
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§

117

Förstudie - Storstadspaketet

SR-2020-164
Sammanfattning

Richard Magnusson redogör för förstudien av storstadspaketet, Ramavtal 8 - Storstad Malmö.
Syftet med förstudien har varit att inhämta information om storstadspaketet samt att utreda
eventuellt behov av fördjupad granskning av Malmö stads hantering av storstadspaketet.
Genomförd förstudie visar inte på ett behov av att genomföra en fördjupad granskning under
2021 av Malmö stads hantering av storstadspaketet. Förstudien har dock identifierat några
frågor som revisionen fortsätter att följa inom ramen för den grundläggande granskningen.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporten och missivet.
2. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet för kännedom till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden
och miljönämnden.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 201124 Förstudie storstadspaketet
RAPP KOLL 201124 Förstudie Storstadspaketet
MISSIV KOLL 201124 Förstudie storstadspaketet
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§

118

Avvikelsehantering

SR-2019-33
Sammanfattning

Linda Gustavsson återrapporterar hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämndens uppföljande yttrande gällande fördjupad granskning av
avvikelsehantering.
Uppföljning av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämndens fortsatta
arbete med avvikelsehantering sker i den grundläggande granskningen.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger de uppföljande yttrandena från hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden till handlingarna.
Beslutsunderlag







Funktionsstödsnämndens uppföljande yttrande 2 över granskning av
avvikelsehantering SR-2019-33
Protokollsutdrag FSN 2020-09-21 Funktionsstödsnämndens uppföljande yttrande 2
över granskning av avvikelsehantering SR-2019-33
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens uppföljande yttrande 2 över granskning av
avvikelsehantering SR-2019-33
Protokollsutdrag HVON 2020-09-23 §116 Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
uppföljande yttrande 2 över granskning av avvikelsehantering SR-2019-33
G-Tjänsteskrivelse KOLL 201124 YTTR Avvikelsehantering
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§

119

Kulturnämndens hantering av konst

SR-2020-24
Sammanfattning

Lina Burström Bennehult Återrapporterar kulturnämndens första yttrande över granskningen
av hantering av konst.
Kulturnämnden ska lämna ett uppföljande yttrande senast 2021-08-30.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandet från kulturnämnden över granskningen av hantering
av konst till handlingarna i avvaktan på uppföljande yttrande 2021-08-30.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KOLL 201124 Kulturnämndens hantering av konst
Kulturnämndens yttrande över granskning av hantering av konst SR-2020-24
Bilaga till yttrande - Kulturnämndens yttrande över granskning av hantering av
konst SR-2020-24
Protokollsutdrag KN §94 2020-10-21 Kulturnämndens yttrande över granskning av
hantering av konst SR-2020-24
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§

120

Arbetsmarknadsinsatser

SR-2018-71
Sammanfattning

Ann-Mari Ek återrapporterar inkomna lägesbeskrivningar från kommunstyrelsen,
arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på
fördjupad granskning av arbetsmarknadsinsatser.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger inkomna lägesbeskrivningar från kommunstyrelsen,
arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
till handlingarna.
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KOLL 201124 Arbetsmarknadsinsatser
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppföljande yttrande 3 över granskning
av arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
Protokollsutdrag GVN §128 2020-10-22 Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens uppföljande yttrande 3 över granskning av
arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
Arbetsmarknads- och socialnämndens uppföljande yttrande 3 över granskning av
arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
Protokollsutdrag ASN §298 2020-10-22 inklusive särskilt yttrande SD och M+C Arbetsmarknads- och socialnämndens uppföljande yttrande 3 över granskning av
arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
Kommunstyrelsens uppföljande yttrande 3 över granskning av
arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
Protokollsutdrag KS §328 2020-10-14 inklusive särskilt yttrade M+C,
Kommunstyrelsens uppföljande yttrande 3 över granskning av
arbetsmarknadsinsatser SR-2018-71
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§

121

Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informeras från möten i styrgrupperna KS, SKOLA och OMSORG.
Informeras från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, 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, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.
Informeras från revisorerna i kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar
och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.
Rapporteras från Sveriges kommuner och regioners webbseminarium Revisionsdialog. Temat
på seminariet var revisorernas kommunikation, dialog mellan revisionen och de som granskas
samt hur kommuners och regioners ekonomi påverkats av Coronapandemin.

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.
4. Revisorskollegiet godkänner rapporteringen från Sveriges kommuner och regioners
webbseminarium Revisionsdialog.
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§

122

Remiss - Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT,
digitalisering och systemförvaltning STK-2019-284

SR-2020-153
Sammanfattning

Remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till riktlinjer
och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning STK-2019-284.
Beslut

1. Revisorskollegiet beslutar att inte yttra sig över remissen Riktlinjer och förändrad
ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Handläggande tjänsteperson för kännedom
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KOLL 201124 Remiss - Riktlinjer och förändrad
ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning
Följebrev remiss - Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning. Ärendenummer hos stadskontoret STK-2019-284.
Protokollsutdrag beslut KSAU 2020-10-05 §567 Riktlinjer och omorganisering
gällande IT, digitalisering och systemförvaltning.
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2020-10-05 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digtalisering och systemförvaltning
Basleveranser - tjänster och leveranser inom kommungemensam IT
Det digitala Malmö, program för Malmö stads digitalisering 2017-2022.
IT-strategi för Malmö stad 2007
Rapport utredning kommunövergripande IT o systemförvaltning ver 1.1
Riktlinjer för digital infrastruktur & IT samt digitalisering
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Följebrev till handläggare av remiss - Riktlinjer för förändrad ansvarsfördelning av
IT, digitalisering och systemförvaltning.
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§

123

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 rapporteringen av inkomna, upprättade och avgående
skrivelser.
Beslutsunderlag

























G-Tjänsteskrivelse KOLL 201124 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående
skrivelse 2020
SR-2020-150 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Återrapportering budget 2018
SR-2020-150 Utredning bättre politisk styrning av upphandlingsverksamheten
SR-2020-150 Beslut KF 200924 §197
SR-2020-155 Frågor till kommunens revisorer - epost
SR-2020-155 Bilaga 1 Sagan om växthusgas
SR-2020-155 Bilaga 2 Miljöpolitik utan bas
SR-2020-155 Bilaga 3 Coronaproblemen ligger framför oss
SR-2020-155 Svar på frågor till kommunens revisorer
SR-2020-156 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Översyn av parkeringsstrategier
samt ny parkeringspolicy och -norm
SR-2020-156 Policy och norm för mobilitet och parkering antagen september 2020
SR-2020-156 Beslut KF 200924 §201 med Särskilt Yttrande, Skriftlig Reservation
från samt Muntlig Reservation
SR-2020-159 Engångsartiklar av plast i Malmö stad 2019 MN-2020-593
SR-2020-159 Protokollsutdrag miljönämnden 2020-10-20 § 175 inkl. särskilt
yttrande (M+C)
SR-2020-160 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2021
SR-2020-160 Beslut KS 2010114 §329 med Muntlig reservation (MP)
SR-2020-162 Slutlig bedömning RSYD delår 2020 underskriven
SR-2020-162 Slutlig_2020 Rapport delår Räddningstjänsten Syd
SR-2020-165 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Delårsrapport 2020 Malmö stad
SR-2020-165 Delårsrapport 2020 Malmö stad (slutlig efter KF)
SR-2020-165 Beslut KF 201029 §222 med Särskilt Yttrande och Skriftlig
Reservation
SR-2020-166 VASYD Bedömning_till_KF_delårsboksl_2020_slutlig underskriven
SR-2020-166 VA Syd DR 2 2020
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§

124

Revisionsdirektören informerar

SR-2020-5
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om




Revisorskollegiets planeringskonferens den 1-2 december 2020
Program, underlag och nyckeltal har skickats till revisorskollegiets ledamöter.
Revisionsplan 2020
De fördjupade granskningarna följer upprättade projektplaner.
Revisorsinspektionens tematillsyn om revisionsbolagens medverkan i den kommunala
revisionen
Sveriges kommuner och regioner håller inte med om alla slutsatser i rapporten och
har skickat sina synpunkter till Finansdepartementet och Justitiedepartementet.

