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 Plats och tid Teams. 17.30 – 20:00 
 

Beslutande Monica Backe, ordförande (via telefon) 
Mats Lindskog, 1:e vice ordf 
Anders Wilhelmsson, 2:e vice ordf. 
Birger Sandell 
Kristoffer Glinka 
 

Övriga deltagare Göran Acketoft, KPMG 
 

 
 
Justeringens plats och tid 

 
 
Stationen, 2021-03-24 
 

 

 
Underskrifter Sekreterare   

  
 
Göran Acketoft 
 

§§ 32 - 43 
 

    
 Ordförande  

 
Monica Backe 
  

 

   
 Justerande  

 
Kristoffer Glinka 

 
 
  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2021-03-16 

 
Anslaget under tiden 2021-03-24- 2021-04-15 
Förvaringsplats för  
Protokollet Kommunkansliet 
 
 
 
Underskrift 
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§ 32 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

  
§ 33 Godkännande av dagordning 

§ 43 föreslås läggas till dagordningen. Det behöver utses en lekmannarevisor för 
Kvidinge frivilliga räddningskår. 

 
Revisorerna beslutar: 
att: godkänna dagordningen med ändring enligt § 33. 

 
§ 34 Val av sekreterare 

Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
  

§ 35 Val av justerare och tid för justering 
Kristoffer väljs som justeringsperson. Justering ska ske senast 2021-03-24. 
 

§ 36 Projektplaner 
 Tre projektplaner diskuterades. 

1) Förstudie av kommunens kostnad för gymnasieskolan. 
2) Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030. 
3) Granskning av nämndernas krisledningshantering med anledning av Covid-19. 

 
Revisorerna beslutar: 
Att: Anta samtliga tre projektplaner. 
Att: Två uppföljningar av tidigare granskningar ska göras. Göran tar fram förslag på 
vilka granskningar som ska följas upp till nästa möte. 
 

§ 37 Budget/utfall 
 Göran redogör för budget och utfall.  
 
§ 38 Rapport från protokollgranskning 
 Mats rapporterar från bygg- och miljönämnden. Nämnden upplever en kraftigt ökad 

arbetsmängd. Det har anställts en ny livsmedelsingenjör. Nämnden beslutade om svar på 
missiv från revisionen rörande granskningen av detaljplaneprocessen och 
lokalförsörjning. 

 
 Kristoffer rapporterar om internkontrollen i BIN och KOF. Kristoffers granskningar är 

färdigställda. Både BIN och KOF har utgått från risk och väsentlighet och kontrollerna 
har varit såväl verksamhetsmässiga, ekonomiska som juridiska. Vid uppföljningar av 
den interna kontrollen beslutas det om åtgärder. 

 
 Anders rapporterar från socialnämnden. Nämnden har fastställt en intern kontrollplan 

för 2021 som har sin grund i risk- och väsentlighetsanalys. Nämnden har också fastställt 
regler för sammanträden på distans. Det ekonomiska resultatet för 2020 har fastställts 
till plus 8,8 mnkr.  
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 Anders önskar en dragning av kommunens nya styr- och ledningsmodell. Anders 

föreslår ett kvällsmöte där vision och inriktningsmål diskuteras. 
 
 Monica rapporterar från kommunstyrelsen. Bokslut 2020 godkänns med några 

förändringar. 
 
 Birger rapporterar från räddningstjänsten. Räddningschefen informerade om statistik för 

olika typer av insatser. Utbildning i brandkunskap har inte genomförts. En ny 
organisation är på plats. 

 
 Revisorerna beslutar: 
 Att: ge Anders i uppdrag att organisera föreslaget kvällsmöte samt att lägga övrig 

information till handlingarna. 
    
§ 39 Yttrande över granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen 
 Revisorerna konstaterar återigen att revisionens granskningar får effekt.  
 
 Revisorerna beslutar: 
 Att: lägga yttrandet till handlingarna. 
 
§ 40 Yttrande från BFAB.s styrelse ang. granskning av upphandling 
 Revisorerna tar till sig informationen. 
 
 Revisorerna beslutar: 

Att: lägga yttrandet till handlingarna. 
 
§ 41 Lekmannarevisor till Kvidinge frivilliga räddningskår 

Föreslås att Birger utses till lekmannarevisor i Kvidinge frivilliga räddningskår. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att: Birger utses till lekmannarevisor i Kvidinge frivilliga räddningskår. 
 

§ 42 Övriga frågor 
Kristoffer berättar att han varit på en informationsträff om en genomlysning av 
kommunens ekonomistyrning som SKR har gjort. Kristoffer rapporterar om 
genomlysningen samt slutsatser. 
 
Skrivelser till revisionen kommer in på olika sätt. Anders menar att det finns behov av 
andra rutiner. Föreslås att skrivelser som kommer in från t.ex. kommunjuristen skickas 
till ordförande Monica för vidare befordran till övriga revisorer.  
 
Det har inkommit en skrivelse från ett företag som känner sig förfördelad i en 
upphandling som tekniska kontoret har gjort rörande trädvård. 
 



  
Kommunrevisionen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

 Sammanträdesdatum 4(4)  
 2021-03-16 
 

 

  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Bengt Sebring har inkommit med en skrivelse. Svar på skrivelsen har erhållits från 
kommunsekreterare och föranleder ingen ytterligare åtgärd från revisorerna. 
 
Mats tar upp frågan om kommande upphandling av biträde till revisorerna. Kristoffer 
anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Även Göran anmäler jäv och lämnar 
sammanträdet. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att: Göran ringer företaget som känner sig förfördelad i upphandlingen för att lyssna och 
förklara att ärendet inte är något för revisionen att ta upp. Företaget hänvisas i första hand 
till överklagande till allmän domstol. 
Revisorerna beslutar: 
Att: Mats och Monica tittar på underlaget till den kommande upphandlingen av biträde 
till revisionen för att sedan kontakta övriga revisorer om ett särskilt möte. 
Att: arvode utgår för informationsträffen/genomlysningen av SKR. 
 

§ 43 Nästa möte 
 Nästa sammanträde är den 13 april. 


