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Malmö stad
Revisorskollegiet
Protokoll

Sammanträdestid

2022-06-21 kl 14:00-16:30

Plats

Stadshuset, Triangeln 1 & 2

Utses att justera

Per Lilja (M)

Justeringen

2022-06-23

Protokollet omfattar

§§80-94

Underskrifter

Sekreterare
Christin Menander
Ordförande

Justerande

Kent Andersson (S)

Per Lilja (M)

Beslutande ledamöter
Kent Andersson (S) (Ordförande)
Per Lilja (M) (Vice ordförande)
Pia Landgren (S) (Revisor)
Göran Hellberg (V) (Revisor)
Sara Ahlqvist (C) (Revisor) §§80-82, §84, §§87-94
Bo Adamsson (MP) (Revisor)
Åke Christiansson (M) (Revisor)
Berit Sjövall (M) (Revisor)
Rune Andersson (L) (Revisor)
Jan Danielsson (SD) (Revisor)
Ulf Axel Olof Hägg (SD) (Revisor)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ann-Mari Ek (revisionsdirektör)
Christin Menander (sekreterare)
Richard Magnusson (sakkunnig revisor) §§80-83
Linda Gustavsson (sakkunnig revisor) §§80-87
Lina Burström Bennehult (sakkunnig revisor) §§80-87
Fredrik Edler (sakkunnig revisor) §§90-91
Lena Salomon (konsult PwC) §83
Fredrik Birkeland (konsult PwC) §83
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ÄRENDELISTA
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93
§94

Upprop och val av justerare samt tid för justering
Fastställande av dagens föredragningslista
Revisorskollegiets protokoll 2022
Otillåten påverkan vid myndighetsutövning
Anmälan om delegationsbeslut 2022
Placerade barn och unga på HVB
Personlig assistans
Rapport 2022 om gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har
verkställts
Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer
Intern kontroll 2022
Riktlinjer för direktupphandling - revisorskollegiet
Upphandling av auktoriserade revisorer till kommunens helägda bolag
2023-2026
Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2022
Uppföljning revisionsplan 2022
Revisionsdirektören informerar 2022

4

§

80

Upprop och val av justerare samt tid för justering

Sammanfattning
Marie Granlund (S) och Claes Carlsson (S) har anmält förhinder att delta på dagens
sammanträde.
Beslut
1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 23 juni klockan
09.00.
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§

81

Fastställande av dagens föredragningslista

Beslut
1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan.
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§

82

Revisorskollegiets protokoll 2022

SR-2022-8
Sammanfattning
Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts
sammanträden.
Beslut
1. Revisorskollegiet lägger protokollen från revisorskollegiets sammanträde 2022-05-23
och från arbetsutskottets sammanträde 2022-06-17 till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
Protokoll KOLL 220523
•
Protokoll AU 220617
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§

83

Otillåten påverkan vid myndighetsutövning

SR-2022-15
Sammanfattning
Lena Salomon och Fredrik Birkeland från PwC informerar om granskningen
av arbetsmarknads- och socialnämndens, miljönämndens, stadsbyggnadsnämndens och
tekniska nämndens arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda otillåten påverkan i
myndighetsutövningen. Otillåten påverkan definieras i denna granskning som trakasserier,
hot, våld, skadegörelse och korruption. Otillåten påverkan avser försök att påverka
tjänstepersoner i myndighetsutövning och beslutsfattande, om den drabbade uppfattar att
syftet var att påverka tjänsteutövningen.
Granskningens syfte är att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden, miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden inom Malmö stad säkerställer att den interna
kontrollen är tillräcklig för att förebygga, upptäcka och åtgärda otillåten påverkan mot
anställda i myndighetsutövningen.
Beslut
1. Revisorskollegiet godkänner, efter en mindre justering, rapporten och missivet.
2. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet till arbetsmarknads- och
socialnämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande
senast 2022-10-10. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med
anledning av de bedömningar och rekommendationer som framgår av rapporten. Det ska
även framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.
3. Revisorskollegiet begär även att arbetsmarknads- och socialnämnden, miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ska inkomma med ett uppföljande yttrande
senast 2023-08-31. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden har vidtagit och vilken
effekt dessa har haft i verksamheten.
4. Revisorskollegiet översänder rapporten för kännedom till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse KOLL 220621 Otillåten påverkan vid myndighetsutövning
•
RAPP KOLL 220621 Otillåten påverkan vid myndighetsutövning
•
MISSIV KOLL 220621 Otillåten påverkan vid myndighetsutövning
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§

84

Anmälan om delegationsbeslut 2022

SR-2022-9
Sammanfattning
Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa
kollegiesammanträde.
Revisionsdirektören har fattat beslut om anställning av en revisor på revisionskontoret.
Beslut
1. Revisorskollegiet godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse KOLL 220621 Anmälan om delegationsbeslut 2022
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§

85

Placerade barn och unga på HVB

SR-2022-18
Sammanfattning
Linda Gustavsson och Lina Burström Bennehult informerar om granskningen avseende
placerade barn och unga på HVB (hem för vård eller boende).
Syftet är att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med placerade barn
och unga på HVB sker i enlighet med lagstiftning och föreskrifter, samt om det finns en
tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll av detta arbete. Syftet är även att bedöma
om grundskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att placerade
barn och unga får sin rätt till utbildning tillgodosedd.
Beslut
1. Revisorskollegiet godkänner, efter en mindre justering, rapporten och missivet.
2. Revisorskollegiet översänder rapporten och missivet till arbetsmarknads- och
socialnämnden och grundskolenämnden för yttrande senast 2022-10-31. Av
yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser vidta med anledning av de
bedömningar och rekommendationer som framgår av rapporten. Det ska även
framgå när åtgärderna senast ska vara genomförda.
3. Revisorskollegiet begär även att arbetsmarknads- och socialnämnden och
grundskolenämnden ska inkomma med ett uppföljande yttrande senast 2023-08-31.
Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden har vidtagit och vilken effekt dessa
haft i verksamheten.
4. Revisorskollegiet översänder rapporten för kännedom till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden
För kännedom:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
G-RAPP KOLL 220621 Placerade barn och unga på HVB
•
RAPP KOLL 220621 Placerade barn och unga på HVB
•
MISSIV KOLL 220621 Placerade barn och unga på HVB
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§

86

Personlig assistans

SR-2021-20
Sammanfattning
Linda Gustavsson och Lina Burström Bennehult återrapporterar uppföljande yttrande från
funktionsstödsnämnden över granskningen av personlig assistans.
Granskningen kommer att fortsatt följas inom ramen för den grundläggande granskningen
2022.
Beslut
1. Revisorskollegiet lägger det uppföljande yttrandet från funktionsstödsnämnden över
granskningen av personlig assistans till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse KOLL 220621 Personlig assistans
•
Funktionsstödsnämnden yttrande 2 över granskning av personlig assistans SR2021-20
•
Protokollsutdrag Funktionsstödsnämnden §66 220523
Funktionsstödsnämnden yttrande 2 över granskning av personlig assistans SR2021-20
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§

87

SR-2022-21

Rapport 2022 om gynnande beslut enligt SoL och LSS
som inte har verkställts

Sammanfattning
Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt
arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har
verkställts.
Beslut
1. Revisorskollegiet lägger funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens statistikrapporter
kvartal 1-2022 till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse KOLL 220621 Rapport 2022 om gynnande beslut enligt
SoL och LSS som inte har verkställts
•
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott protokollsutdrag §86 220512 –
Redovisning av gynnande beslut enligt 4 kap. 9 § socialtjänstlagen (SoL) och
som inte har verkställts gällande kvartal 1 2022
•
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott protokollsutdrag §87 220512 –
Redovisning av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och
som inte har verkställts gällande kvartal 1 2022
•
HVON – Redovisning av gynnande beslut enligt 16 kap. 6 f-g §§ SoL och
som inte har verkställts gällande kvartal 1 2022
•
HVON arbetsutskott Protokollsutdrag §52 220516 – Redovisning av
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och som inte har
verkställts gällande kvartal 1 2022
•
ASN – Redovisning av gynnande beslut enligt SoL som inte har verkställts
kvartal 1 2022
•
ASN – Redovisning av gynnande beslut enligt SoL som inte har verkställts
kvartal 1 2022
•
ASN protokollsutdrag §181 220531 – Redovisning av gynnande beslut enligt
SoL som inte har verkställts kvartal 1 2022
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§

88

Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning
Informeras från möten i styrgrupperna TSM, SKOLA och OMSORG.
Informeras från lekmannarevisorerna i Sweden Water Research AB och från revisorerna i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.
Informeras från den gemensamma bolagsstämman för kommunens helägda bolag.
Informeras från Starevs årskonferens i Göteborg.
Beslut
1. Revisorskollegiet godkänner informationen från styrgrupperna.
2. Revisorskollegiet godkänner informationen från lekmannarevisorerna i de
kommunala bolagen.
3. Revisorskollegiet godkänner informationen från revisorerna i kommunalförbundet.
4. Revisorskollegiet godkänner informationen från deltagarna på Starevs årskonferens.
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§

89

Intern kontroll 2022

SR-2022-11
Sammanfattning
Revisionsdirektören återrapporterar genomförd granskning avseende efterlevnad av
arkivredovisning och revisionskontorets processer i enlighet med fastställd
internkontrollplan 2022.
Beslut
1. Revisorskollegiet godkänner återrapportering av genomförd granskning gällande
rensning och gallring i enlighet med arkivredovisning och revisionskontorets
processer.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse KOLL 220621 Uppföljning intern kontroll 2022

14

§

90

Riktlinjer för direktupphandling - revisorskollegiet

SR-2022-88
Sammanfattning
Revisionsdirektören informerar om revisorskollegiets riktlinjer för direktupphandling. Enligt
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 a kap. 15 §, ska en upphandlande myndighet
besluta om riktlinjer för direktupphandling.
Beslut
1. Revisorskollegiet antar riktlinjer för direktupphandling att gälla från och med 202206-23.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse KOLL 220621 Riktlinjer för direktupphandling
•
KOLL 220621 Riktlinjer direktupphandling
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§

91

SR-2022-80

Upphandling av auktoriserade revisorer till kommunens
helägda bolag 2023-2026

Sammanfattning
Av revisorskollegiets reglemente framgår att det åligger revisorskollegiet att efter
upphandling föreslå lämpliga auktoriserade revisorer till kommunens helägda bolag till
respektive bolagsstämma.
Fredrik Edler informerar om innehållet i förfrågningsunderlag och avtal.
Beslut
1. Revisorskollegiet godkänner upprättat förslag till förfrågningsunderlag och avtal
gällande upphandling av auktoriserade revisorer till Malmö stads helägda bolag för
räkenskapsåren 2023-2026.
2. Revisorskollegiet uppdrar åt stadskontorets upphandlingsenhet att genomföra
upphandlingen.
3. Revisorskollegiet uppdrar åt revisorskollegiets arbetsutskott att fatta
tilldelningsbeslut och uppdra åt revisorskollegiets ordförande att underteckna
tilldelningsbeslutet.
Beslutet skickas till
Camilla Jönsson, stadskontorets upphandlingsenhet
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse KOLL 220621 Upphandling av auktoriserade revisorer
•
Förfrågningsunderlag
•
Avtal
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§

92

SR-2022-10

Anmälan om inkomna, upprättade och avgående
skrivelser 2022

Sammanfattning
Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.
Beslut
1. Revisorskollegiet godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och avgående
skrivelser.
2. Revisorskollegiet uppdrar åt revisionsdirektören att svara avsändaren i ärende SR2022-98 att ärendet kommer att följas inom ramen för den grundläggande
granskningen 2022.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse KOLL 220621 Anmälan om inkomnam, upprättade och
avgående skrivelser 2022
•
SR-2022-5 §102 Årsredovisning 2021 Malmö stad
•
SR-2022-5 Årsredovisning 2021 – med kompletteringar från KS
•
SR-2022-5 G-Tjänsteskrivelse KSAU 220307 Årsredovisning 2021 Malmö
stad
•
SR-2022-76 Reglemente för Kommunstyrelsen förslag
•
SR-2022-76 §105 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
•
SR-2022-77 G-Tjänsteskrivelse KSAU 220307 Uppföljning av intern kontroll
2021
•
SR-2022-77 §103 Uppföljning av intern kontroll 2021
•
SR-2022-78 Malmö Tillväxtkommission Delrapport 2022
•
SR-2022-78 G-Tjänsteskrivelse KSAU 220425 Malmö Tillväxtkommission Delrapport
•
SR-2022-78 Beslut KS 220504 §181 med reservation från (V) och särskilt
yttrande från (SD)
•
SR-2022-79 Befolkningsprognos för Malmö 2022-2032
•
SR-2022-79 Migrationsdata Malmö mars 2022
•
SR-2022-79 G-Tjänsteskrivelse KSAU 220425 Malmö stads
befolkningsprognos 2022-2032
•
SR-2022-79 Beslut KS 220504 §183 med särskilt yttrande från (SD)
•
SR-2022-79 Appendix, befolkningsprognos för Malmö 2022-2032
•
SR-2022-82 Beträffande uthyrning av Malmö stads fastigheter
•
SR-2022-89 Följebrev Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta
strategiskt med stadens fordonsflotta, inklusive
•
SR-2022-89 Tjänsteskrivelse KSAU
•
SR-2022-89 En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads
verksamheter

•
•
•

SR-2022-89 Missiv KS Översyn av Malmö Leasing AB möjligheter att arbeta 17
strategiskt med stadens fordonsflotta
SR-2022-98 Synpunkter Årsrapport Överförmyndarnämnden 2021
SR-2022-98 Svar gällande synpunkter Årsrapport Överförmyndarnämnden
2021
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§

93

Uppföljning revisionsplan 2022

SR-2022-3
Sammanfattning
Revisionsdirektören informerar om status för de fördjupade granskningarna i
revisionsplanen för 2022.
Beslut
1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
Beslutsunderlag
•
KOLL Uppföljning revisionsplan 2022
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§

94

Revisionsdirektören informerar 2022

SR-2022-2
Sammanfattning
Revisionsdirektören informerar om
•
•
•
•
•
•

Ekonomisk prognos Malmö stad 2022
Program för studiedagen 2022
Revisorskollegiets planeringskonferens 2022
Sammanställning över inbokade höstmöten 2022
Rekrytering på revisionskontoret
Nya chefer i Malmö stad

Beslut
•

Revisorskollegiet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
•
Ekonomisk Prognos 2022 Malmö stad
•
Sammanställning höstmöten 2022
•
Revisorskollegiets studiedag 14 september 2022

