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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-01-12 kl 13:00-15:15

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Helena Nanne

Protokollet omfattar

§14

Underskrifter

Sekreterare
Belma Rosarv
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Helena Nanne

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Anders Olin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Belma Rosarv (Sekreterare )
Anna Lena Anlnerud (Sekreterare )
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Erica Arvebratt (HR-direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Louise Lagerlund (Stadsjurist )
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STK-2021-163

Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
krisberedskap; uppföljande yttrande

Sammanfattning
Stadsrevisionen i Malmö har granskat Malmö stads krisberedskapsarbete (SR-2020-123) i
syfte att bedöma om kommunstyrelsen, grundskolenämnden och tekniska nämnden
säkerställer en ändamålsenlig beredskap inför och vid händelser av kris eller extraordinära
händelser. Granskningen har även syftat till att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sin
uppsiktsplikt när det gäller denna beredskap i Malmö stad.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer en
ändamålsenlig beredskap inför och vid händelse av kris eller extraordinära händelser.
Granskningen visar dock att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en tillräcklig
utvärdering, uppföljning och återrapportering av stadens krisberedskapsarbete. Därmed
bedöms kommunstyrelsen inte heller fullt ut aktivt utövat sin uppsikt i detta avseende.
Detta är en återrapportering gällande åtgärder som stadskontoret vidtagit till
stadsrevisionens rekommendationer. Stadskontoret har tagit fram en process för planering
och uppföljning av Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt
försvar, som ska implementeras med start i januari 2022.
Stadskontoret har upprättat förslag till yttrande i enlighet med vad som anges i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
revisorskollegiet.
Beslutet skickas till
Revisorskollegiet
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Tekniska nämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211220 §760

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211220 Rapport från revisorskollegiet Granskning av krisberedskap; uppföljande yttrande

Förslag till uppföljande yttrande

Process för planering och uppföljning av krisberedskap och civilt försvar

Missiv

Fördjupad granskning - Krisberedskap

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Rapport från revisorskollegiet Granskning av krisberedskap

Kommunstyrelsens yttrande

