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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-07 kl. 15:00-15:10

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar
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§

368

Önskemål om samordning av rekommenderade
förbättringsåtgärder utifrån stadsrevisionens granskning av
hantering av hyresbetalningar

STK-2020-1581
Sammanfattning

Under våren 2020 har stadsrevisionen i Malmö stad granskat fritidsnämndens, hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens samt funktionsstödsnämndens hanteringen av hyresbetalningar.
Sammantaget bedöms de granskade nämnderna ha tillräcklig interna kontroll i sin hantering.
Stadsrevisionen har lämnat två rekommendationer till nämnderna för att ytterligare förenkla
och förbättra den interna kontrollen. Önskemål har inkommit från funktionsstödsnämnden
och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om att kommunstyrelsen samordnar arbetet för att
uppnå de av stadsrevisionen föreslagna förbättringsåtgärderna. När det gäller stadsrevisionens
rekommendation att kravställa att det av hyresfakturan ska framgå vad som utgör hyra
respektive indextillägg bedömer stadskontoret att detta är svår att genomföra, dels för att det
saknas lagligt stöd, dels för att kontrollmoment om fakturans riktighet kvarstår i samband
med beslutsattest. Stadskontoret ser positivt på rekommendationen om en gemensam digital
lösning för hantering och uppföljning av hyresbetalningar, men anser att detta ska beaktas i
samband med det pågående utvecklingsarbetet som sker inom lokalområdet i staden för att
på bästa sätt uppnå de effektiviseringsvinster som önskas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avslår funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens ansökan om samordning med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Önskemål om samordning av rekommenderade
förbättringsåtgärder utifrån stadsrevisionens granskning av hantering av
hyresbetalningar
Förslag till yttrande
Missiv
Fördjupad granskning - hyresbetalningar
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201127 § 146
Skrivelse från hälsa-, vård och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen gällande
revisionens granskning av hyresbetalningar
Funktionsstödsnämnden beslut 201123 § 142
Skrivelse från funktionsstödsnämnden till kommunstyrelsen gällande revisionens
granskning av hyresbetalningar
Yttrande från funktionsstödsnämnden
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