Revisionsberättelse för Malmö stad för år 2019
Till kommunfullmäktige i Malmö

Kommunfullmäktiges ordförande den 20 april 2020:
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 2019 godkänns och att kommunfullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder, beredningar och kommunens företag. Revisorerna
vill fästa kommunfullmäktiges uppmärksamhet på stadens ekonomiska och demografiska
utmaningar, vilka förstärks av rådande samhällssituation, Coronapandemin och ett svårbestämt
konjunkturläge och ställer betydande krav på styrelsens och nämndernas styrning och kontroll av
verksamhet och ekonomi för att säkerställa en ekonomiskt hållbar utveckling
Revisionsberättelsen är kompletterad med ”Iakttagelser och synpunkter avseende 2019 års
revison” där det bland annat framgår angående kostnaderna för ekonomiskt bistånd och hemlöshet
i Arbetsmarknads- och socialnämnden så anser revisionen att verksamhetsansvar frikopplat från
ekonomiskt resultatansvar riskerar att motverka en effektiv och hållbar ekonomisk hushållning.
Revision av styrelse och nämnder
Vad gäller verksamheten bedömer revisionen sammantaget att styrelser och nämnder i allt
väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Ekonomi
Från ekonomisk synpunkt har styrelser och nämnder bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt
tillfredställande sätt, med undantag av Arbetsmarknad- och socialnämnden som visar betydande
underskott i ordinarie verksamhet. Revisionen är mycket kritiska till uppföljning och analys av
kostnaderna och konstaterar brister i lämnade ekonomiska prognoser och kräver omgående
åtgärder från nämnden.
Räkenskaper och intern kontroll
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen bedöms i allt
väsentligt ha varit tillräcklig. Tekniska nämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och Servicenämnden behöver stärka den interna kontrollen kring
upphandlingar och avtalshantering.
Revision av kommunala aktiebolag, stiftelser och kommunalförbund
Granskningen av verksamheten gentemot syfte i bolagsordningar och ägardirektiv,
ändamålsenlighet, intern kontroll och ekonomisk hantering har inte föranlett några riktade
kommentarer.
Årsredovisningen
Årsredovisningen bedöms följa lagen om kommunal bokföring och redovisning. Resultatet är
förenligt med det finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt och Malmö stad uppfyller det
lagstadgade balanskravet. Kritik riktas mot att inget av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
uppfyllts fullt ut.

Då de av revisionen framförda iakttagelserna och synpunkterna inte är av den karaktär att
föranleda anmärkning eller vägra ansvarsfrihet föreslås kommunfullmäktige att bevilja
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet åt kommunstyrelsen, och övriga nämnder samt andra av
kommunfullmäktige tillsatta organ avseende deras förvaltning av kommunens medel.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar
1. Att årsredovisningen för år 2019 godkänns
2. Att kommunstyrelsen, och övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta
organ beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet avseende deras förvaltning av
kommunens medel
3. Att med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser” lägga årsredogörelsen för år 2019 till
handlingarna
Malmö den 20 april 2020
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