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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-11 kl. 13:00-14:00

Plats

Triangeln 1-2 och på distans

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karolina Mecklint (Kommunikatör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Martin Fransson (Enhetschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-11-23

Protokollet omfattar

§372
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Intern kontroll - kommungemensam granskning avseende risk
för röjande av sekretess

STK-2020-1159
Sammanfattning

Som en del av det kommunövergripande arbetet med intern kontroll görs årligen s.k.
kommungemensamma granskningar. Dessa granskningar avser processer som är
gemensamma för de flesta förvaltningar och bolag.
I ärendet redogörs för granskning avseende risk för röjande av sekretess, som enligt
stadskontorets anvisningar återrapporterats i samband med delårsrapport 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att i relevanta delar och erforderlig
omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete för att minska risken för röjande av
sekretess.
2. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma
granskningsområden för 2023 granskningar avseende röjande av sekretess
motsvarande den granskning som återrapporteras i detta ärende.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar ändra i beslutspunkt 2 med att granskningar avseende röjande av
sekretess ska tillföras till internkontrollplan 2021 samt att ärendet tas upp på
kommunfullmäktige.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Charlotte Bossens (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 17.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201102 §624
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Intern kontroll - kommungemensam granskning
avseende risk för röjande av sekretess
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Bilaga 17
Reservation

KS 11-11-2020
Ärende 14: Intern kontroll - kommungemensam granskning
avseende risk för röjande av sekretess
Granskningen som presenterats till kommunstyrelsen, visar på att det finns stor risk
för att sekretessbelagd information hanteras på ett felaktigt sätt inom Malmö Stad.
Primärt på grund av bristande kunskap om offentlighets- och sekretesslagen och dess
tillämpning, samt avsaknaden av stöd och vägledning för personal.
Chefer upplever en brist på fungerande rutiner om hanteringen utav sekretessbelagd
information och vilka lagar och riktlinjer som bör tillämpas. Granskningen har också
offentliggjort en osäkerhet runt hur sekretessbelagd information/data bör hanteras i
digitala miljöer. Med hänvisning till resultatet av årets granskning anser stadskontoret
att en uppföljning med samma frågeställningar, som en gemensam granskning inom
ramen för stadens arbete med intern kontroll, bör genomföras under 2023.
Utifrån den informationen som framgått anser Centerpartiet och Moderaterna att det
är problematiskt att inte genomföra en uppföljande granskning tidigare än 2023,
speciellt då vi nu befinner oss i en situation där mer och mer information hanteras
digitalt.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade på årlig uppföljning samt att den också ska
tillställas kommunfullmäktige.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M) Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

Anton Sauer (C)
Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

