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§

50

Beslut

Upprop och val av justerare samt tid för justering

1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 23 april klockan 09.00.
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§

51

Beslut

Fastställande av dagens föredragningslista

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.
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§

52

Information om Malmö stads årsredovisning 2020

Sammanfattning

Ekonomidirektör Anna Westerling informerar om Malmö stads årsredovisning
2020. Information lämnas om prognoser över BNP och skatteunderlag 2020,
befolkningstillväxt, investeringar och finansiellt mål.
Malmö stads årsbokslut för 2020 visar ett överskott på 1379 miljoner kronor.
Helen Norberg informerar om uppföljningen av kommunfullmäktigemålen. Den
sammantagna bedömningen är till största delen enligt planeringen men att den pågående
Coronapandemin är vanliga orsaker till avvikelser. Information lämnas om på vilket sätt
pandemin har påverkat olika verksamheter och ekonomin i kommunen.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
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§

53

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 2021-03-24
och från arbetsutskottets sammanträde 2021-04-16 till handlingarna.
Beslutsunderlag




Protokoll KOLL 210324
Protokoll AU 210416
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§

54

Information om årlig granskning 2020

Sammanfattning

De sakkunniga revisorerna informerar om granskningen av Malmö stads årsredovisning 2020
samt om väsentliga iakttagelser vid den årliga granskningen av styrelsens och nämndernas
interna kontroll, verksamhet, ekonomi och räkenskaper under 2020.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
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§

55

Statsbidrag från Migrationsverket

SR-2020-65
Sammanfattning

Helena Hafstrand återrapporterar yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
stadsbyggnadsnämnden över granskningen av statsbidrag från Migrationsverket.
Överförmyndarnämnden har begärt anstånd med sitt yttrande till 2021-04-28.
Noteras att kommunstyrelsens protokollsutdrag och särskilda yttranden över granskningen av
statsbidrag från Migrationsverket återrapporteras vid revisorskollegiets sammanträde 202105-11.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandena från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
stadsbyggnadsnämnden över granskningen av statsbidrag från Migrationsverket till
handlingarna i avvaktan på uppföljande yttranden 2022-01-26.
2. Revisorskollegiet återrapporterar överförmyndarnämndens yttrande över
granskningen av statsbidrag från Migrationsverket på revisorskollegiets sammanträde
2021-05-11.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse KOLL 210421 Statsbidrag från Migrationsverket
Stadsbyggnadsnämndens yttrande över granskning av statsbidrag från
Migrationsverket SR-2020-65
Protokollsutdrag SBN §49 2021-02-18 Stadsbyggnadsnämndens yttrande över
granskning av statsbidrag från Migrationsverket SR-2020-65
Förskolenämndens yttrande över granskning av statsbidrag från Migrationsverket
SR-2020-65
Protokollsutdrag FSkN §29 2021-03-03 Förskolenämndens yttrande över
granskning av statsbidrag från Migrationsverket SR-2020-65
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande över granskning av statsbidrag från
Migrationsverket SR-2020-65
Protokollsutdrag HVON §37 2021-03-24 inkl särskilt yttrande SD. Hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens yttrande över granskning av statsbidrag från
Migrationsverket SR-2020-65
GVNs yttrande över granskningen av Migrationsverket SR-2020-65
Protokollsutdrag GVNs yttrande över granskningen av Migrationsverket SR-202065
Grundskolenämndens yttrande över granskning av statsbidrag från
Migrationsverket SR-2020-65
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Protokollsutdrag GRN Yttrande Granskning av statsbidrag från Migrationsverket
SR-2020-65
Funktionsstödsnämndens yttrande över granskning av statsbidrag från
Migrationsverket SR-2020-65
Protokollsutdrag FSN §37 2021-03-22 Funktionsstödsnämndens yttrande över
granskning av statsbidrag från Migrationsverket SR-2020-65
Kommunstyrelsens yttrande över granskning av statsbidrag från Migrationsverket
SR-2020-65
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande över granskning av statsbidrag från
Migrationsverket SR-2020-65
Protokollsutdrag ASN §111 2021-03-25 Arbetsmarknads- och socialnämndens
yttrande över granskning av statsbidrag från Migrationsverket SR-2020-65

10

§

56

Digitalisering

SR-2020-85
Sammanfattning

Martin Andersson återrapporterar yttranden från kommunstyrelsen, servicenämnden,
miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden över den fördjupade granskningen
gällande digitalisering.
Noterars att kommunstyrelsens protokollsutdrag och särskilda yttranden över granskningen
av digitalisering återrapporteras vid revisorskollegiets sammanträde 2021-05-11.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandena från kommunstyrelsen, servicenämnden,
miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden över granskningen av digitalisering till
handlingarna i avvaktan på uppföljande yttranden 2022-01-31.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KOLL 210421 Digitalisering
Stadsbyggnadsnämndens yttrande över granskning av digitalisering SR-2020-85
Protokollsutdrag SBN §50 2021-02-18 Stadsbyggnadsnämndens yttrande över
granskning av digitalisering SR-2020-85
Servicenämndens yttrande över granskning av digitalisering i Malmö stad SR-202085
Protokollsutdrag SN §20 2021-03-02 Servicenämndens yttrande över granskning av
digitalisering i Malmö stad SR-2020-85
Miljönämndens yttrande över granskning av digitalisering SR-2020-85
Protokollsutdrag MN §51 2021-03-23 inkl särskilt yttrande M+C, Miljönämndens
yttrande över granskning av digitalisering SR-2020-85
Kommunstyrelsens yttrande över granskning av digitalisering SR-2020-85
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§

57

Barn som far illa

SR-2020-22
Sammanfattning

Linda Gustavsson återrapporterar arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande gällande
fördjupad granskning av barn som far illa.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandet från arbetsmarknads- och socialnämnden gällande
fördjupad granskning av Barn som far illa till handlingarna i avvaktan på uppföljande
yttrande 2022-01-31.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 210421 Barn som far illa
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande över granskning av barn som far illa
SR-2020-22
Protokollsutdrag ASN §112 2021-03-25 inkl särskilt yttrande M+C, SD, MP.
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande över granskning av barn som far illa
SR-2020-22
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§

58

Barnkonventionen

SR-2020-87
Sammanfattning

Jonatan Berg återrapporterar yttranden från fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden över
den fördjupade granskningen av barnkonventionen.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandena från fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
över fördjupad granskning av barnkonventionen till handlingarna i avvaktan på
uppföljande yttranden senast 2022-01-31.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KOLL 210421 Barnkonventionen
Stadsbyggnadsnämndens yttrande över granskning av Barnkonventionen SR-202087
Protokollsutdrag SBN §91 2021-03-25 Stadsbyggnadsnämndens yttrande över
granskning av Barnkonventionen SR-2020-87
Fritidsnämndens yttrande över granskning av barnkonventionen SR-2020-87
Protokollsutdrag FN §42 2021-03-25 Fritidsnämndens yttrande över granskning av
barnkonventionen SR-2020-87
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§

59

Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder

SR-2020-120
Sammanfattning

Erik Mogård återrapporterar kommunstyrelsens yttrande över granskningen av
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder.
Noteras att kommunstyrelsens protokollsutdrag och särskilda yttranden över granskningen av
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder återrapporteras vid revisorskollegiets sammanträde
2021-05-11.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandet från kommunstyrelsen över granskningen av
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder till handlingarna i avvaktan på uppföljande
yttrande 2022-01-31.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KOLL 210421 KS uppsikt
Kommunstyrelsens yttrande över granskning av kommunstyrelsens uppsikt över
nämnder SR-2020-120
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§

60

Krisberedskap

SR-2020-123
Sammanfattning

Martin Andersson återrapporterar yttranden från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
grundskolenämnden över fördjupad granskning av krisberedskap.
Noteras att kommunstyrelsens protokollsutdrag och särskilda yttranden över granskningen av
krisberedskap återrapporteras vid revisorskollegiets sammanträde 2021-05-11.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandena från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
grundskolenämnden över fördjupad granskning av krisberedskap till handlingarna i
avvaktan på uppföljande yttranden senast 2022-01-31.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse KOLL 210421 Krisberedskap
Tekniska nämndens yttrande över granskning av krisberedskap SR 2020-123
Protokollsutdrag TN §87 2021-03-23 Tekniska Nämndens yttrande över granskning
av krisberedskap SR 2020-123
Grundskolenämndens yttrande över granskning av krisberedskap SR-2020-123
Protokollsutdrag GRN §45 2021-03-24 inkl särskilt yttrande SD
Grundskolenämndens yttrande över granskning av krisberedskap SR-2020-123
Kommunstyrelsens yttrande över granskning av krisberedskap SR-2020-123
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§

61

IT-säkerhet

SR-2020-83
Sammanfattning

Revisionsdirektören återrapporterar yttranden från kommunstyrelsen och servicenämnden
över granskningen av IT-säkerhet.
Noteras att kommunstyrelsens protokollsutdrag och särskilda yttranden över granskningen av
IT-säkerhet återrapporteras vid revisorskollegiets sammanträde 2021-05-11.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttrandena från kommunstyrelsen och servicenämnden över
granskningen av IT-säkerhet till handlingarna i avvaktan på uppföljande yttrande från
servicenämnden 2022-01-31 och från kommunstyrelsen 2022-02-21.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KOLL 210421 IT-säkerhet
Servicenämndens yttrande över granskning av IT-säkerhet SR-2020-83
Protokollsutdrag SN §36 2021-03-30 Servicenämndens yttrande över granskning av
IT-säkerhet SR-2020-83
Kommunstyrelsens yttrande över granskning av IT-säkerhet SR-2020-83
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§

62

Inköpsverksamhet

SR-2020-121
Sammanfattning

Fredrik Edler återrapporterar yttranden från kommunstyrelsen, förskolenämnden,
grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens avseende granskning av
inköpsverksamhet.
Noteras att kommunstyrelsens protokollsutdrag och särskilda yttranden över granskningen av
inköpsverksamhet återrapporteras vid revisorskollegiets sammanträde 2021-05-11.
Fredrik Edler informerar om särskilt uppdrag från styrgruppen KS gällande avrop från
ramavtal gällande webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslut

1. Revisorskollegiet lägger yttranden från kommunstyrelsen, förskolenämnden,
grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens avseende
granskning av inköpsverksamhet till handlingarna i avvaktan på uppföljande yttranden
2022-01-31.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KOLL 210421 Inköpsverksamhet
Förskolenämndens yttrande över granskning av inköpsverksamhet SR-2020-121
Protokollsutdrag FSkN §28 2021-03-03 Förskolenämndens yttrande över
granskning av inköpsverksamhet SR-2020-121
Grundskolenämndens yttrande över granskning av inköpsverksamhet SR-2020-121
Protokollsutdrag GRN §44 2021-03-24 inkl särskilt yttrande M+C,
Grundskolenämndens yttrande över granskning av inköpsverksamhet SR-2020-121
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande över granskning av
inköpsverksamhet SR-2020-121
Protokollsutdrag GVN §50 2021-03-26 inkl reservation C+M, SD Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens yttrande över granskning av inköpsverksamhet SR2020-121
Kommunstyrelsens yttrande över granskning av inköpsverksamhet SR-2020-121
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§

63

Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informeras från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.
Informeras från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, Malmö Leasing AB, Malmö Live
konserthus AB, Sydvatten AB, Medeon AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Information från revisorerna i stiftelsen Kockum Fritid, det finansiella samordningsförbundet
Finsam och stiftelsen Vänskap och arbete (Fontänhuset).
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 och finansiellt
samordningsförbund.
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§

64

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 210421 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående
skrivelser 2021
SR-2020-50 EYs granskning av årsbokslut och årsredovisnisng RSYD 2020
SR-2020-50 Revisionsberättelse RSYD 2020
SR-2020-55 KS årliga beslut angående kommunala aktiebolag verksamheten 2020
SR-2020-60 Rapportering bokslutsgranskning slutlig VA Syd 2020
SR-2020-60 Revisionsberättelse VA Syd 2020
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§

65

Starevs årskonferens 2021

SR-2021-51
Sammanfattning

Inkommen inbjudan från Göteborgs stadsrevision till Starevs årliga konferens och
årsmöte som genomförs digitalt tisdagen den 25 maj 2021.
Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2021-04-16 att föreslå revisorskollegiet besluta att
samtliga i revisorskollegiet som har möjlighet kan delta i Starevs årliga konferens och årsmöte
den 25 maj 2021.
Beslut

1. Revisorskollegiet beslutar att samtliga ledamöter i revisorskollegiet kan delta digitalt i
Starevs årliga konferens och årsmöte den 25 maj 2021. Anmälan sker via mejl till
nämndsekreteraren.
Beslutsunderlag



Inbjudan och program till Starevs årskonferens 25 maj 2021
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§

66

Primärkommunal revisorskonferens 2021

SR-2020-69
Sammanfattning

Stadsrevisionen i Örebro har tidigare meddelat att den 70:e primärkommunala
revisionskonferensen kommer att äga rum den 18 - 19 augusti 2021. Konferensen
har senarelagts och en ny inbjudan kommer att skickas ut under vecka 32 - 2021.
Ärendet utgår.
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§

67

Uppföljning av revisionsplan 2021

SR-2021-1
Sammanfattning

Revisionsdirektören information om status för de fördjupade granskningarna i
revisionsplanen för 2021.
Granskningarna Systematiska brandskyddsarbetet och Personlig assistans pågår och kommer
att avrapporteras på revisorskollegiets sammanträde i juni.
Projektplanen för granskning av Effektiviseringar kommer att beslutas av styrgruppen
OMSORG den 23 april. Fler projektplaner för fördjupade granskningar 2021 kommer att
beslutas under våren.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
Beslutsunderlag



KOLL 210421 Uppföljning revisionsplan 2021
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§

68

Revisionsdirektören informerar 2021

SR-2021-17
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om:






Granskningsrapporter och revisionsberättelser
Undertecknade dokument ska lämnas in till administrativa sekreteraren på
revisionskontoret.
Slutrevisionsmötet 2021-05-11
Sammanträdet genomförs digitalt klockan 10.00-13.00. Signering av
revisionsberättelsen kommer att ske under eftermiddagen på revisionskontoret.
Revisionsberättelsen 2020 och skrivelsen Iakttagelser och synpunkter 2020
Revisorskollegiets presidium överlämnar dokumenten till kommunfullmäktiges
presidium den 12 maj 2021.
Bolagsstämman för de helägda kommunala bolagen
Genomförs per capsulam mellan den 21 maj till den 30 juni 2021.
Nya chefer i Malmö stad
Informeras om nya, tillförordnande och avgående chefer i Malmö stad.

Beslut



Revisorskollegiet godkänner informationen.

