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Fastställande av dagens föredragningslista
Information om Malmö stads finansverksamhet 2020
Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2021
Anmälan om delegerade beslut 2021
Information om grundläggande granskningar 2020
Stöd till idéburen sektor - föreningsbidrag m.m
Våld och hot på biblioteken
Rapport 2021 om gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts
Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer
Remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2021
Uppföljning av revisionsplan 2021
Revisionsdirektören informerar 2021
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§

36

Beslut

Upprop och val av justerare samt tid för justering

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

37

Fastställande av dagens föredragningslista

Sammanfattning

Ordförande föreslår att informationen om Malmö stads finansverksamhet 2020 flyttas
och blir nästa punkt på dagordningen.
Beslut

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan med föreslagen justering.
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§

38

Information om Malmö stads finansverksamhet 2020

Sammanfattning

Finanschef Claes Ramel informerar om Malmö stads finansverksamhet 2020.
Malmö stad har sedan 2011 det högsta kreditbetyget AAA från Standard & Poor´s.
Under 2020 stängdes totalt 22 ränteswappar med fyra olika banker och nya swappar
ingicks. Kostnaden på 124 mnkr kommer att innebära en besparing på samma belopp de
kommande 10 åren.
Utlåning och upplåning har vuxit med 1 mdkr. Bilaterala kreditlöften från Nordiska
investeringsbanken löper ut november 2024 och från Europeiska investeringsbanken i
december 2023.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
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§

39

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 2021-02-24
och från arbetsutskottets sammanträde 2021-03-19 till handlingarna.

Beslutsunderlag




Protokoll KOLL 210224
Protokoll AU 210319
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§

40

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 upphandlat en utbildning för hela revisionskontoret (12 personer)
i kommunallag, förvaltningslag samt offentlighets- och sekretesslag. Revisionsdirektören har
beslutat att utbildningen kommer att genomföras av JP Infonet den 16-17 juni 2021.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KOLL 210324 Anmälan om delegerade beslut 2021
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§

41

Information om grundläggande granskningar 2020

SR-2021-19
Sammanfattning

Helena Hafstrand informerar om att kartläggningen av kostnader relaterade till Covid-19
kommer att presenteras på nästa sammanträde. Granskning av Malmö stads årsredovisning
påbörjas nästa vecka.
Richard Magnusson informerar om redovisning av gatukostnadsersättning. Enligt rådet för
kommunal redovisnings rekommendation (RKR R2 Intäkter) ska
gatukostnadsersättning intäktsföras direkt i sin helhet i samband med färdigställandet av
investeringen. Tidigare har Malmö stad redovisat gatukostnadsersättning som långfristig skuld
och sedan matchat dessa som intäkt mot avskrivningskostnaderna. Intäkterna har då spridits
ut över flera år.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
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§

42

Stöd till idéburen sektor - föreningsbidrag m.m

SR-2020-60
Sammanfattning

Richard Magnusson återrapporterar yttranden från kommunstyrelsen, fritidsnämnden och
kulturnämnden över fördjupad granskning av stöd till idéburen sektor – föreningsbidrag.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandena från kommunstyrelsen, fritidsnämnden och
kulturnämnden över fördjupad granskning av stöd till idéburen sektor till
handlingarna i avvaktan på uppföljande yttranden senast 2022-01-31 beträffande
fritidsnämnden och kulturnämnden samt senast 2022-02-21 beträffande
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KOLL 210324 Stöd till idéburen sektor - föreningsbidrag m.m.
Kulturnämndens yttrande över granskning av stöd till idéburen sektor SR-2020-60
Protokollsutdrag KN §16 2021-02-17 Kulturnämndens yttrande över granskning av
stöd till idéburen sektor SR-2020-60
Fritidsnämndens yttrande över granskning av stöd till idéburen sektor SR-2020-60
Protokollsutdrag FN §23 2021-02-24 Fritidsnämndens yttrande över granskning av
stöd till idéburen sektor SR-2020-60
Kommunstyrelsen yttrande över granskning av stöd till idéburen sektor SR-2020-60
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§

43

Våld och hot på biblioteken

SR-2019-89
Sammanfattning

Lina Burström Bennehult återrapporterar det uppföljande yttrandet från kulturnämnden över
fördjupad granskning av våld och hot på biblioteken.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger det uppföljande yttrandet från kulturnämnden över
granskningen av våld och hot på biblioteken till handlingarna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 210324 Våld och hot på biblioteken
Kulturnämndens yttrande 2 över granskning av våld och hot på biblioteken SR2019-89
Protokollsutdrag KN §17 2021-02-17 Kulturnämndens yttrande 2 över granskning
av våld och hot på biblioteken SR-2019-89
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§

44

Rapport 2021 om gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte
har verkställts

SR-2021-2
Sammanfattning

Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt
arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens statistikrapporter
kvartal 4 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KOLL 210324 Rapport 2021 om gynnande beslut enligt SoL
och LSS som inte har verkställts
Funktionsstödsnämnden - Redovisning (protokollsutdrag FSN AU 2021-02-11,
tjänsteskrivelse och redovisning) av gynnande beslut enligt SoL som inte har
verkställts kvartal 4 2020
Funktionsstödsnämnden AU protokollsutdrag §30 2021-02-11 – Redovisning av
gynnande beslut enligt LSS som inte har verkställts kvartal 4 2020
Funktionsstödsnämnden – Redovisning av gynnande beslut enligt LSS som inte har
verkställts kvartal 4 2020
Hälsa-, vård och omsorgsnämndens AU protokollsutdrag §19 2021-02-17 –
Redovisning av gynnande beslut enligt SoL som inte har verkställts kvartal 4 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens AU – Redovisning av gynnande beslut enligt
SoL som inte har verkställts kvartal 4 2020
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag §71 2021-02-24 –
Redovisning av gynnande beslut enligt SoL som inte har verkställts kvartal 4 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden – Redovisning av gynnande beslut enligt SoL
som inte har verkställts kvartal 4 2020
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§

45

Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informeras från lekmannarevisorerna i MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings
AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Minc i Sverige AB, Sweden Water
Research AB och Skånes Dansteater AB.
Informeras från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd,
kommunalförbundet VA Syd och stiftelsen Kockum Fritid.
Beslut

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

46

Remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen

SR-2021-46
Sammanfattning

Inkommen remiss från kommunstyrelsen gällande utreda och föreslå en mer ändamålsenlig
och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen.
Beslut

1. Revisorskollegiet avstår från att yttra sig över remissen Utreda och föreslå en mer
ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse KOLL 210324 Remiss STK-2019-834
Yttrande över Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen STK-2019-834
Följebrev remiss - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
Protokollsutdrag KS AU §73 2021-02-15 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig
och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2021-02-15 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga 1 Rapport digitala infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssamarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Kom myndigheter och org
Bilaga 5 Utdrag fr intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser
Bilaga KS beredning - Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
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§

47

Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2021

SR-2021-11
Sammanfattning

Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2021 till revisorskollegiet.
Beslut

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















G-Tjänsteskrivelse KOLL 210324 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående
skrivelser 2021
SR-2021-39 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201221 Återrapportering uppdrag budget
2020 - samarbete kring lokalkostnader och befintliga ytor
SR-2021-39 Återrapportering av budgetuppdrag Effektivare lokalanvändning
genom samarbete
SR-2021-39 Beslut KF 210204 §36
SR-2021-40 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Mötes- och resepolicy Malmö stad
med riktlinjer
SR-2021-40 Mötes- och resespolicy Malmö stad, med tillhörande riktlinjer
SR-2021-40 Beslut KF 210204 §41 med Skriftlig Reservation från (M) och Muntlig
Reservation från (C), (V) och (SD)
SR-2021-41 G-Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Förmånscykel Malmö stad
SR-2021-41 Förmånscykel Malmö stad
SR-2021-41 Beslut KF 210204 §42 med Muntlig Reservation från (V) och (SD)
SR-2021-42 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Utvärdering av Malmö stads
donation till Malmö universitet gällande Willy Brandts minne
SR-2021-42 Rapport Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö universitet
till minne av Willy Brandt Programperioden 2010-2020
SR-2021-42 Beslut KF 210204 §37 med Muntlig Reservation från (SD)
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§

48

Uppföljning av revisionsplan 2021

SR-2021-1
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om status för fördjupade granskningar i
revisionsplanen 2021.
KPMG kommer under våren att granska det systematiska brandskyddsarbetet. Granskningen
kommer att avrapporteras på revisorskollegiets sammanträde i juni.
Granskningen av personlig assistans pågår och kommer också att avrapporteras på
revisorskollegiets junisammanträde.
Fler projektplaner för fördjupade granskningar 2021 kommer att beslutas under våren.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
Beslutsunderlag



KOLL 210324 Uppföljning revisionsplan 2021
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§

49

Revisionsdirektören informerar 2021

SR-2021-17
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om att





SKR Revision håller på att uppdatera skriften Lekmannarevision i praktiken och
kommer under hösten att arrangera utbildningsdagar riktade till ägar- och
bolagsrepresentanter.
Revisorskollegiets lekmannarevisorsutbildning kommer att genomföras i augusti.
Ny revisor börjar sin anställning på revisionskontoret den 8 april.
Arbetsmiljöutredningen för enheten för Överförmyndarärenden.

Beslut



Revisorskollegiet godkänner informationen.

