Malmö stad

1 (2)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-02-05
Vår referens

Ann Peter
HR-specialist
Ann.Peter@malmo.se

Granskning av utlandsresor
STK-2019-1621
Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av utlandsresor inom grundskolenämnden, gymnasieoch vuxennämnden, miljönämnden och kommunstyrelsen. Revisorskollegiet har anmodat
kommunstyrelsen att yttra sig med anledning av de iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten ”Fördjupad granskning utlandsresor”.
Bedömningen är att kommunstyrelsen säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid
utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig.
Revisorskollegiet rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå att Malmö stads nya resepolicy
omfattar krav på att reseräkning ska inlämnas efter avslutad tjänsteresa. Detta framgår i
beskrivningen av Malmö stads gemensamma HR-process Anställning och lön. Förslaget är att
kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande och beslutar översända
yttrandet till revisorskollegiet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder yttrandet till
revisorskollegiet.
Beslutsunderlag







Revisorskollegiet beslut 191127 § 110
Missiv - Granskning av utlandsresor
Fördjupad granskning Utlandsresor
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Granskning av utlandsresor
Förslag till yttrande till revisorskollegiet

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-17
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2020-02-11

Revisorskollegiet

2 (2)
Ärendet

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av utlandsresor inom grundskolenämnden, gymnasieoch vuxennämnden, miljönämnden och kommunstyrelsen. Revisorskollegiet har anmodat
kommunstyrelsen att yttra sig med anledning av de iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten ”Fördjupad granskning utlandsresor”.
Bedömningen är att kommunstyrelsen säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid
utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig. Stadskontoret föreslår att
kommunstyrelsen instämmer i revisorskollegiets bedömning.
Revisorskollegiet rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå att Malmö stads nya resepolicy
omfattar krav på att reseräkning ska inlämnas efter avslutad tjänsteresa. Detta framgår i
beskrivningen av Malmö stads gemensamma HR-process Anställning och lön.
Stadskontorets bedömning

Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande och beslutar
översända yttrandet till revisorskollegiet.
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Carina Tempel HR-direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

