Malmö stad

Stadskontoret
Korrigeringar i Årsredovisning 2018 efter kommunstyrelsens
sammanträde
Sammanställt den 1 april 2019 av Karin Göranson, Stadskontorets ekonomiavdelning
Efter årsredovisningens behandling i kommunstyrelsen har några korrekturfel upptäckts i
Årsredovisning 2018 som korrigerats inför ärendets behandling i kommunfullmäktige.
På sidan 41 har en benämning på en rad i tabellen ”Ekonomiskt bistånd” blivit fel, vilket kan leda till
felaktig tolkning av tabellens data. Raden ”Varav barnfamiljer” har korrigerats till ”Andel barnfamiljer
som blev självförsörjande”.
På sidan 41 har också en korrigering gjorts i sista meningen i näst sista stycket. Meningen har ändrats
från ”Minskningen av det totala antalet hushåll med försörjningsstöd beror därför på färre nya
hushåll.” till ”Minskningen av det totala antalet hushåll med försörjningsstöd beror till stor del på färre
nya hushåll.” för att tydliggöra att det finns fler orsaker till minskningen av antalet hushåll.
På sidan 43, under rubriken ”Barn och unga”, har den tredje meningen i första stycket justerats.
Istället för ”Cirka 40 % av anmälningarna leder till utredning vilket kan anses vara en låg andel men det finns
olika orsaker till detta, exempelvis att den unge inte bedöms ha mer behov än vad en förälder kan ge
eller att föräldern inte ger samtycke till någon insats från socialtjänsten.” står nu ”Cirka 60 % av
anmälningarna leder till utredning. Det finns flera orsaker till varför en anmälan inte går vidare till utredning,
exempelvis att den unge inte bedöms ha mer behov än vad en förälder kan ge eller att föräldern inte
ger samtycke till någon insats från socialtjänsten.” Anledningen till förändringen är att inledningen av
meningen var felaktig, att endast 40 % av anmälningarna leder till utredning stämmer alltså inte.
På sidan 43, under rubriken ”Barn och unga”, i tredje styckets första mening har begreppet
”placerade barn” bytts ut mot ”placeringar av barn”. Siffrorna avser ”placeringar av barn” och hade
felaktigt benämnts ”placerade barn”. Skillnaden mellan begreppen är att ”placerade barn” mäter unika
individer medan ”placeringar av barn” kan mäta samma barn flera gånger om flera placeringsbeslut
fattats under året. Begreppsjusteringen påverkar också informationen i not 26 på samma sida.
På sidan 70, under rubriken ”Malmö Live Konserthus AB”, har sista meningen i andra stycket
rättats. Där stod felaktigt att bolaget redovisade ett överskott, när det i själva verket är ett underskott.
Meningen har alltså ändrats från ”Bolaget redovisade ett överskott om 0,2 Mkr (0,6 Mkr) efter skatt.”
till ”Bolaget redovisade ett underskott om 0,2 Mkr (0,6 Mkr) efter skatt.”.
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