1

Malmö stad

Revisorskollegiet
Protokoll

Sammanträdestid

2021-05-27 kl. 14:00-15:00

Plats

Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Kent Andersson (S) (Ordförande)
Per Lilja (M) (Vice ordförande)
Pia Landgren (S) (Revisor)
Marie Granlund (S) (Revisor)
Göran Hellberg (V) (Revisor) §§83-86
Sara Ahlqvist (C) (Revisor)
Åke Christiansson (M) (Revisor)
Berit Sjövall (M) (Revisor)
Rune Andersson (L) (Revisor)
Jan Danielsson (SD) (Revisor)

Övriga närvarande

Ann-Mari Ek (revisionsdirektör)
Christin Menander (sekreterare)

Utses att justera

Per Lilja (M)

Justeringen

2021-05-31

Protokollet omfattar

§§76-86

Underskrifter

Sekreterare

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

Christin Menander
Ordförande

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

…………………………………

Kent Andersson (S)
Justerande

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

Per Lilja (M)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86

Upprop och val av justerare samt tid för justering
Fastställande av dagens föredragningslista
Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2021
Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer
Remiss motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut,
STK-2021-132
Remiss motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser, STK-2021-67
Remiss - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2021
Ekonomisk prognos 2021
Uppföljning av revisionsplan 2021
Revisionsdirektören informerar 2021
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§

76

Upprop och val av justerare samt tid för justering

Beslut

1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 31 maj klockan 09.00.
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§

77

Beslut

Fastställande av dagens föredragningslista

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.
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§

78

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 2021-05-11
och från arbetsutskottets sammanträde 2021-05-21 till handlingarna.

Beslutsunderlag




Protokoll KOLL 210511
Protokoll AU 210521
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§

79

Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informeras från möten i styrgrupperna KS, SKOLA och OMSORG.
Informeras från lekmannarevisorn i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Informeras om programpunkterna på Starevs digitala årskonferens den 25 maj 2021.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen från styrgrupperna.
2. Revisorskollegiet godkänner informationen från lekmannarevisorerna i de
kommunala bolagen.
3. Revisorskollegiet godkänner informationen från deltagarna på Starevs årskonferens
2021.
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§

80

Remiss motion av Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetssäkra alla beslut, STK-2021-132

SR-2021-52
Sammanfattning

Inkommen remiss från kommunstyrelsen avseende motion av Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetssäkra alla beslut.
Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2021-05-21 att föreslå revisorskollegiet besluta att
avstå från att lämna synpunkter på remissen.
Beslut

1. Revisorskollegiet avstår från att yttra sig över remissen gällande motion av Charlotte
Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 210527 Remiss motion av Charlotte Bossen (C) om att
jämställdhetssäkra alla beslut
Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut,
STK-2021-132
Motion av Charlotte Bossen (C) om att jämställdhetssäkra alla beslut
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§

81

Remiss motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot
våld och hot på Malmö stads arbetsplatser, STK-2021-67

SR-2021-53
Sammanfattning

Inkommen remiss från kommunstyrelsen avseende motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser.
Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2021-05-21 att föreslå revisorskollegiet besluta att
avstå från att lämna synpunkter på remissen.
Beslut

1. Revisorskollegiet avstår från att yttra sig över remissen gällande motion av Magnus
Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KOLL 210527 Remiss motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser
Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser, STK-2021-67
Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads
arbetsplatser
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§

82

Remiss - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor

SR-2021-58
Sammanfattning

Inkommen remiss från kommunstyrelsen avseende revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor. Ärendenummer hos stadskontoret STK-2020-963.
Beslut

1. Revisorskollegiet avstår från att yttra sig över remissen avseende revidering av
styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kopia till handläggare Anders Eriksson på stadskontoret
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KOLL 210527 Remiss - Revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor
Följebrev Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK2020-963
Protokollsutdrag KSAU §204 2021-04-06 Revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor
Tjänsteskrivelse KSAU 2021-04-06 Revidering av styrdokument för hållbarhetsoch rättighetsfrågor
Förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter
antidiskriminering och jämställdhet
Komplettering följebrev - Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
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§

83

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 210527 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående
skrivelser 2021
SR-2021-54 Stadsrevisionen kommentar förvaltningsremiss version 4 av
Arkivhandbok för Malmö stad
SR-2021-54 Arkivhandbok version 4 remissversion
SR-2021-56 Svar förvaltningsremiss - Säker och kostnadseffektiv IT-drift
SR-2021-56 Säker och kostnadseffektiv IT-drift - rättsliga förutsättningar för
utkontraktering
SR-2021-56 Följebrev förvaltningsremiss
SR-2021-57 Svar förvaltningsremiss - Uppdaterad Riktlinje för systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö Stad
SR-2021-57 Riktlinje SBA Malmö Stad 2021-03-31
SR-2021-64 Arkivavstämning revisionen
SR-2021-65 KS 210407 §127 med Särskilt yttrande (V), (MP), (M+C) och (SD)
SR-2021-65 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Återrapportering till
kommunstyrelsen Policy för hållbar utveckling och mat
SR-2021-65 Rapport Policy för hållbar utveckling och mat
SR-2021-72 Beslut KF 210429 §127 med Reservation (M) och (SD), Muntlig
reservation (C) och (V) och Särskilt yttrande (MP)
SR-2021-72 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Förslag till Miljöprogram för Malmö
stad 2021-2030
SR-2021-72 Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 antaget av KF 210429
SR-2021-73 Beslut KF 210429 §129 med Muntlig reservation (SD)
SR-2021-73 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Program för uppföljning och insyn i
verksamhet som utförs av privata utförare i Malmö stad
SR-2021-73 Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata
utförare i Malmö stad

11

§

84

Ekonomisk prognos 2021

SR-2021-69
Sammanfattning

Revisionsdirektören redovisar revisorskollegiets ekonomiska prognos 2021.
Revisorskollegiet har beviljats ett kommunbidrag på 13024 tkr för 2021.
Revisorskollegiet redovisar ett överskott på 205 tkr för perioden januari-april 2021 men
den ekonomiska prognosen bedöms till ett nollresultat för helår 2021.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner den ekonomiska prognosen för 2021.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KOLL 210527 Ekonomisk prognos 2021
Ekonomisk prognos 2021 (Revisorskollegiet) KOLL 210527
Resultaträkning 210430
Balansräkning 210430
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§

85

Uppföljning av revisionsplan 2021

SR-2021-1
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen
för 2021. Det finns utrymme i budgeten att avropa ytterligare ett granskningsprojekt.
Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
2. Revisorskollegiet uppdrar åt revisionsdirektören att återkomma med förslag på avrop
av ett granskningsprojekt för beslut på nästa sammanträde.
Beslutsunderlag



KOLL 210527 Uppföljning revisionsplan 2021
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§

86

Revisionsdirektören informerar 2021

SR-2021-17
Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om
 Ekonomisk prognos för helår per nämnd.
 Guide till de förtroendevalda för uppgradering av e-post appen i pekplattan den 31
maj 2021.
 Styrgruppernas förmöten inför höstmöten med samtliga nämnder:
TSM den 15 oktober klockan 13-15
OMSORG den 18 oktober klockan 13.00-14.45
SKOLA den 19 oktober klockan 10-12
KS den 20 oktober klockan 10.30-12
 Revisorskollegiets presidiums möte med KF:s presidium den 21 oktober klockan
11.00.
 SKR utbildning för lekmannarevisorerna den 25 augusti klockan 10-12.
Beslut



Revisorskollegiet godkänner informationen.

