Revisionsberättelse för Malmö stad för år 2018
Till kommunfullmäktige i Malmö
Kommunfullmäktiges ordförande den 24 april 2019:
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 2018 godkänns och att kommunfullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder, beredningar och kommunens företag. Revisorerna
anför i revisionsberättelsen kompletterad med ”Iakttagelser och synpunkter avseende 2018 års
revison” i huvudsak följande.
Revision av styrelse och nämnder
Vad gäller verksamheten bedömer revisionen sammantaget att styrelse och nämnder i allt
väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Från ekonomisk synpunkt har
verksamheten bedrivits på ett tillfredställande, med undantag av arbetsmarknad- och
socialnämnden som visar betydande underskott. Revisionen noterar att kostnader för hemlöshet
och ekonomiskt bistånd fortsatt att öka under 2018. Revisionen är fortsatt kritisk till berörda
nämnders leding, styrning och samverkan i arbetet mot hemlösheten och kommunala
arbetsmarknadsinsatser, och påtalar att åtgärder behöver vidtas. Revisionerna vill fästa
uppmärksamhet på nödvändigheten av tydlig ekonomisk styrning och kontroll av den löpande
verksamheten utifrån de ekonomiska och demografiska utmaningar som finns i ett svårbedömt
konjunkturläge och med betydande investerings och finansieringsbehov. Det framgår också att
fyra nämnder visar låg måluppfyllelse och att dessa områden behöver utvecklas och förbättras
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Den interna kontrollen bedöms i allt väsentligt ha varit tillräcklig, men kommunstyrelsen, hälsavård- och omsorgsnämnden, kulturnämnden, arbetsmarknad- och socialnämnden, miljönämnden
och fritidsnämnden behöver stärka den interna kontrollen kring upphandlingar och inköp.
Revision av kommunala aktiebolag, stiftelser och kommunalförbund
Granskningen av verksamheten gentemot syfte och ägardirektiv, ändamålsenlighet och ekonomisk
hantering har inte föranlett några riktade kommentarer.
Då de av revisionen framförda iakttagelserna och synpunkterna inte är av den karaktär att
föranleder anmärkning eller att vägra ansvarsfrihet föreslås kommunfullmäktige att bevilja
ansvarsfrihet.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar
1. Att bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet, och därutöver
2. Att bevilja ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet åt kommunstyrelsen, och
övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta organ avseende
deras förvaltning av kommunens medel.
Äskande om utökad budget år 2019 från Revisionskollegiet
Revisorskollegiet har till presidiet inkommit med skrivelse till
kommunfullmäktiges presidium avseende äskande om utökad budget år 2019
med anledning av ökade arvodeskostnader. Se Revisorskollegiets budget 2019.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige utökar revisorskollegiets
kommunbidragsram för 2019, med 400 000 kronor, med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Malmö den 24 april 2019

Carina Nilsson

