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§

17

Beslut

Upprop och val av justerare samt tid för justering

1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 26 februari klockan
09.00.
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§

18

Beslut

Fastställande av dagens föredragningslista

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.
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§

19

Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2021

SR-2021-9
Sammanfattning

Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts
sammanträden.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger protokollen från revisorskollegiets sammanträde 2021-01-27
och från arbetsutskottets sammanträde 2021-02-19 till handlingarna.
Beslutsunderlag




Protokoll KOLL 210127
Protokoll AU 210219
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§

20

Anmälan om delegerade beslut 2021

SR-2021-10
Sammanfattning

Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa
sammanträde.
Revisionsdirektören har beslutat om periodisering av revisorskollegiets kommunbidrag för år
2021.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KOLL 210224 Anmälan om delegerade beslut 2021
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§

21

Information om grundläggande granskningar 2020

SR-2021-19
Sammanfattning

Fredrik Edler informerar om särskild granskning 2020 avseende mervärdesskatt. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll
avseende fördelningen av mervärdesskatt samt om räkenskaperna är rättvisande beträffande
mervärdesskatten.
Richard Magnusson informerar om särskild granskning 2020
avseende gatukostnadsersättning. Syftet med granskningen har varit att kartlägga Malmö stads
redovisning av gatukostnadsersättningar och icke offentliga investeringsbidrag samt att
bedöma om den är förenlig med god redovisningssed och bidrar till rättvisande räkenskaper.
I Malmö stads bokslutskommuniké 2020 redovisas en ändrad redovisningsprincip för
erhållen gatukostnadsersättning.
Helena Hafstrand informerar om särskild granskning 2020 avseende periodisering av
kostnader. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och
socialnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande periodisering av kostnader
för köp av huvudverksamhet.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
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§

22

Upphandlingar och inköp

SR-2019-79
Sammanfattning

Richard Magnusson återrapporterar uppföljande yttranden från tekniska nämnden och
servicenämnden gällande fördjupad granskning av upphandlingar och inköp.
Granskningen behandlades vid revisorskollegiets sammanträde 2020-01-29 och
nämndernas första yttranden återrapporterades till revisorskollegiet 2020-05-25.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger uppföljande yttranden från tekniska nämnden och
servicenämnden gällande fördjupad granskning av upphandlingar och inköp till
handlingarna.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KOLL 210224 Upphandlingar och inköp
Protokollsutdrag SN §140 201215 Servicenämndens yttrande 2 över granskning av
upphandlingar och inköp SR-2019-79
Servicenämndens yttrande 2 över granskning av upphandlingar och inköp SR-201979
Protokollsutdrag tekniska nämnden §12 2021-01-26 Tekniska nämndens yttrande 2
över granskning av upphandlingar och inköp SR-2019-79
Tekniska nämndens yttrande 2 över granskning av upphandlingar och inköp SR2019-79
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§

23

Ekonomiskt bistånd

SR-2019-82
Sammanfattning

Revisionsdirektören återrapporterar uppföljande yttrande från arbetsmarknads- och
socialnämnden gällande fördjupad granskning av ekonomiskt bistånd.
Granskningen behandlades vid revisorskollegiets sammanträde 2019-12-18 och
arbetsmarknads- och socialnämndens första yttrande återrapporterades till revisorskollegiet
2020-04-16.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger det uppföljande yttrandet från arbetsmarknads- och
socialnämnden gällande fördjupad granskning av ekonomiskt bistånd till
handlingarna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse YTTR 2 KOLL 210224 Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande 2 över granskning av ekonomiskt
bistånd SR-2019-82
Protokollsutdrag ASN §22 2021-01-28 Arbetsmarknads- och socialnämndens
yttrande 2 över granskning av ekonomiskt bistånd SR-2019-82
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§

24

Arbetet med att förebygga avhysningar

SR-2020-8
Sammanfattning

Revisionsdirektören återrapporteriar uppföljande yttrande från arbetsmarknads- och
socialnämnden gällande fördjupad granskning av arbetet med att förebygga avhysningar.
Granskningen behandlades vid revisorskollegiets sammanträde 2020-01-29 och
arbetsmarknads- och socialnämndens första yttrande återrapporterades till revisorskollegiet
2020-04-16.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger det uppföljande yttrandet från arbetsmarknads- och
socialnämnden gällande fördjupad granskning av arbetet med att förebygga
avhysningar till handlingarna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse YTTR 2 KOLL 210224 Arbetet med att förebygga avhysningar
Protokollsutdrag ASN §383 201217 Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande
2 över granskning av arbetet med att förebygga avhysningar SR-2020-8
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande 2 över granskning av arbetet med
att förebygga avhysningar SR-2020-8
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§

25

Likvärdighet i fritidshem

SR-2019-143
Sammanfattning

Lina Burström Bennehult återrapporterar grundskolenämndens uppföljande yttrande över
granskningen av likvärdighet i fritidshem.
Granskningen behandlades vid revisorskollegiets sammanträde 2019-12-18 och
grundskolenämndens första yttranden återrapporterades till revisorskollegiet 2020-03-25.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger det uppföljande yttrandet från grundskolenämnden över
granskningen av likvärdighet i fritidshem till handlingarna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 210224 Likvärdighet i fritidshem
Grundskolenämndens yttrande 2 över granskning av likvärdighet i fritidshem SR2019-143
Protokollsutdrag GRN §2 2021-01-27 Grundskolenämndens yttrande över
granskning av likvärdighet i fritidshem SR-2019-143
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§

26

Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informeras från lekmannarevisorerna i Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV och Malmö
Opera och Musikteater AB.
Information från revisorerna i stiftelsen Malmö Sommargårdar.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen från lekmannarevisorerna i de
kommunala bolagen.
2. Revisorskollegiet godkänner informationen från revisorerna i stiftelser.
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§

27

Intern kontroll 2021

SR-2021-6
Sammanfattning

Bordlagt ärende på revisorskollegiets sammanträde 2021-01-27.
Revisionsdirektören informerar om förslag till riskanalys och internkontrollplan för 2021.
Planen för internkontrollarbetet inom revisorskollegiet beskriver åtgärder och granskningar
som bedömts vara ändamålsenliga i förhållande till genomförd riskanalys. En direktåtgärd har
vidtagits med förbättringsarbete gällande säkerhet och beredskap och detta arbete kommer
att avrapporteras till revisorskollegiet den 22 juni 2021.
Under 2021 kommer följande granskningar enligt internkontrollplanen att genomföras:





Grundläggande granskning - kvalité
Bisysslor (kommungemensam granskning)
Risk för handel utanför avtal (kommungemensam granskning)
Felaktig tillgång till information och lokaler (kommungemensam granskning)

Beslut



Revisorskollegiet godkänner riskanalys och intern kontrollplan 2021.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 210224 Intern kontroll 2021
Internkontrollplan 2021 (Revisorskollegiet)
Riskanalys 2021_IK_Till tjänsteskrivelse

14

§

28

Revisorskollegiets årsanalys 2020

SR-2021-12
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om att revisorskollegiet redovisar ett överskott på +365 tkr
för 2020.
Med anledning av Coronapandemin ställdes kurser och konferenser in eller flyttades fram till
2021. Resor, hotellövernattningar och revisorskollegiets nämndsbesök bokades av. Fler
fördjupad granskningar och delar av räkenskapsrevisionen 2020 upphandlades med anledning
av vakanser på revisionskontoret.
Revisorskollegiets årsanalys 2020 är inrapporterad i planerings- och uppföljningsverktyget
Stratsys.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner årsanalys 2020.
2. Revisorskollegiet skickar årsanalysen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KOLL 210224 Årsanalys 2020
Arsanalys 2020 (Revisorskollegiet) KOLL 210224
Resultaträkning 201231
Balansräkning 201231
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§

29

Uppföljning av arbetsmiljö och systemuppföljning av SAM 2020

SR-2021-34
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om revisionskontorets uppföljning av arbetsmiljö och
samverkansgruppens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för 2020.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporteringen av revisionskontorets årliga uppföljning
av arbetsmiljö och systemuppföljning av SAM.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse KOLL 210224 Uppföljning av arbetsmiljö och systemuppföljning
av SAM 2020
Uppfoljning av arbetsmiljo 2020
Systemuppföljning av SAM 2020
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§

30

Utseende av dataskyddsombud

SR-2021-35
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2021 att anmoda kommunens
nämnder och helägda bolag att utse Martin Axelsson som dataskyddsombud inom sina
respektive verksamhetsområde och att uppdra åt honom att därefter meddela
Datainspektionen om beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Beslut

1. Revisorskollegiet utser Martin Axelsson som dataskyddsombud för revisorskollegiets
verksamhetsområde från den 1 mars 2021 tills att ordinarie dataskyddsombud är åter i
tjänst den 13 augusti 2021.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 210224 Utseende av dataskyddsombud
Protokollsutdrag KSAU §24 2021-01-25 Utseende av dataskyddsombud
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§

31

Inbjudan till ReVisionära Arenan 4 mars 2021

SR-2021-27
Sammanfattning

Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2021-02-19 att föreslår revisorskollegiet att tacka
nej till deltagande vid utbildningen Revisionära arenan.
Beslut

1. Revisorskollegiet deltar inte vid utbildningen Revisionsära Arenan den 4 mars 2021.
Beslutsunderlag



Inbjudan till ReVisionära Arenan 4 mars 2021
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§

32

Inbjudan till onlineutbildningar från SKR

SR-2021-36
Sammanfattning

Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2021-02-19 att föreslå revisorskollegiet att beställa
ett online-seminarium av SKR om lekmannarevision i kommunala aktiebolag.
Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade också föreslå revisorskollegiet besluta
att revisorskollegiets ledamöter som har möjlighet kan delta i SKR:s revisionskonferens den
20 april 2021.
Beslut

1. Revisorskollegiet uppdrar åt revisionsdirektören att boka in SKR:s onlineseminarium
om lekmannarevision till lekmannarevisorerna och sakkunniga på revisionkontoret.
2. Revisorskollegiet anmäler de förtroendevalda som har möjlighet till SKR:s
revisionskonferens den 20 april 2021. Anmälan sker via nämndsekreteraren.
Beslutsunderlag




Inbjudan till onlineutbildningar från SKR
SKR Revisionskonferens 210420
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33

Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2021

SR-2021-11
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 210224 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående
skrivelser 2021
SR-2020-179 Uppföljning av handlingsplan för miljöprogrammet
SR-2021-23 Beslut KF 201222 §291 med Muntlig Reservation från (C), (SD) och
(M)
SR-2021-23 Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Fördelningsmodell för extratjänster och
andra typer av arbetsmarknadsanställningar
SR-2021-24 Beslut KF 201222 §292 med Muntlig Reservation från (MP), (V), (M),
(C) och (SD)
SR-2021-24 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering Budgetuppdrag
2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
SR-2021-24 Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
SR-2021-25 Beslut KF 201222 §294
SR-2021-25 Åtgärdsplan för hur automatisering och digitalisering bidrar till
effektivisering, bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i välfärden
SR-2021-25 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Åtgärdsplan för hur digitalisering
och automatisering bidrar
SR-2021-28 Arkivtillsynens årsrapport 2020
SR-2021-29 Beslut KS 201111 §372 med Reservation (M+C)
SR-2021-29 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Intern kontroll - kommungemensam
granskning avseende risk för röjande av sekretess
SR-2021-33 Beslut KS 210113 §12 med Muntlig reservation (M) och Reservation
(V) och (SD) och Särskilt yttrande (MP)
SR-2021-33 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Direktiv och budget för
Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö
SR-2021-33 Beslutad i KS 210113 Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö
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§

34

Uppföljning av revisionsplan 2021

SR-2021-1
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om status för de fördjupade granskningar i revisionsplanen
för 2021. Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2021-02-19 om tilldelning för granskning
av systematiskt brandskyddsarbete. Fler projektplaner för fördjupade granskningar kommer
att beslutas under våren.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
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§

35

Revisionsdirektören informerar 2021

SR-2021-17
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om:








Starevs årsmöte/årlig konferens
Kommer att genomföras digitalt den 25 maj 2021. Inbjudan och program kommer att
skickas ut senare.
Inför slutrevision 2020
Ekonomidirektören och avdelningschefen för analys och hållbarhet är inbjudna till
revisorskollegiets sammanträde den 21 april för att informera om Malmö stads
årsredovisning 2020. Samtliga sakkunniga på revisionskontoret kommer kortfattat att
informera om den årliga granskningen av styrelse och nämnder.
Bokslutskommuniké 2020
Malmö stad redovisar ett resultat på +1198 mnkr. Efter justering för
realisationsvinster och efter avsättning av medel till resultatutjämningsreserv uppgår
2020 års balanskravsresultat till 210 mnkr.
Barnrättssamordnare bolagen
Sammanställning av beslutade barnrättssamordnare vid de helägda kommunala
bolagen.
Brev från medborgare
Feldebitering av tjänster till medborgare vid flera tillfällen under hösten.
Servicenämnden rapporterar i sin årsanalys om redovisningsenhetens nya
debiteringstjänst från 2020 och att systemfel har uppstått och drabbat malmöborna.

Beslut



Revisorskollegiet godkänner informationen.

