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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

 Sammanträdesdatum 1(3)  
 2021-10-12 
 

 

  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid Björnekullasalen 17.30 – 21:00 
 

Beslutande Monica Backe, ordf. 
Mats Lindskog, vice ordf. 
Anders Wilhelmsson, 2:e vice ordf. 
Birger Sandell 
Kristoffer Glinka 
 

Övriga deltagare Göran Acketoft, KPMG 
Isabella Dzanko, §§ 124-125 
Bertil Wemmert, § 124 
Wiveca Andreasson, § 124 
Katarina Rikse, § 124 
Linda Tholén, § 125 
Caroline Gerelius, § 126, via Teams 

 
 
Justeringens plats och tid 

 
 
Stationen, 2021-10-19 
 

 

 
Underskrifter Sekreterare   

 
 
Göran Acketoft 
 

§§ 120-133 
 

    
 Ordförande  

Monica Backe 
  

 

   
 Justerande  

Kristoffer Glinka 
 

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

 
Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2021-10-12 

 
Anslaget under tiden 2021-10-20 – 2021-11-11 
Förvaringsplats för  
Protokollet Kommunkansliet 
 
 
 
Underskrift 

 
 
 
........................................................................... 
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  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 120  Mötets öppnande 

Tjänstgörande ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
  
§ 121 Godkännande av dagordning 

 
att: godkänna dagordningen 
 

§ 122 Val av sekreterare 
Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
 

§ 123 Val av justerare och tid för justering 
Kristoffer väljs som justeringsperson.  
Justering ska ske senast 2021-10-19. 
 

§ 124 Dialogmöte med socialnämndens presidium 
Utifrån i förväg utsända frågor har socialnämnden svarat. Fördjupande frågor 
rörande inlämnade svar diskuterades.  
 

§ 125 Genomgång med Linda Tholén och Isabella Dzanko om trygghetsboende 
Revisionen har bjudit in Linda Tholén och Isabella Dzanko för att redogöra för 
hanteringen av trygghetsvärdinna på Punkthuset i Åstorp och Rönnåsen i 
Kvidinge. Pensionärsföreningarna har ställt frågor till revisionen och förväntar 
sig en redogörelse för om socialnämnden har överträtt sina befogenheter då 
nämnden i budget 2021 inte reserverat medel för trygghetsvärdinna på 
Punkthuset i Åstorp och Rönnåsen i Kvidinge. Linda och Isabella redogjorde 
ingående för ärendet. 
 
Revisorerna beslutar: 
att: Göran författar en skrivelse till pensionärsföreningarna. 
att: skrivelsen diskuteras med revisionen innan det skickas till 
pensionärsföreningarna 
 

§ 126 Föredragning av uppföljning av granskningar genomförda 2019, Caroline 
Gerelius, KPMG 

 Caroline föredrog en rapport om uppföljning av granskningar genomförda 2019. 
 
§ 127 Yttrande från bildningsnämnden 

Ärendet bordlades tills nästa möte. 
 

§ 128 Projekt/granskningar 
Ärendet bordlades till nästa möte. 
 

§ 129 Rapport från protokollgranskning 
Ärendet bordlades till nästa möte. 
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§ 130 Budget/utfall 

Ärendet bordlades till nästa möte. 
  
§ 131 Delgivningar/anmälningsärenden 

Ärendet bordlades till nästa möte. 
 

§ 132 Övriga frågor 
Fråga från kommunledningskontoret om vem i revisionen som ska vara kontaktperson 
t.ex. när någon begär ut revisionens handlingar föreligger. Revisionens mening är att 
handlingar som är att betrakta som offentliga kan lämnas ut utan att tillfråga revisionen. 
Kontaktperson för sådana ärenden beslutades vara revisionens ordförande.  
 
Fråga om KPMG kan inneha uppdraget ”Bisysslekoll” diskuterades. Revisorerna ser 
inget hinder ur oberoendesynpunkt att uppdraget genomförs. 
 
Förslag om att det utgår arvode för närvarande i utbildningar 16 november och 21 
november ställdes. 
 
Revisorerna beslutade: 
att: kontaktperson i revisionen är ordförande 
att: Uppdraget Bisysslekoll för HR-avdelningen godkänns 
att: Arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst för närvaro på utbildningarna den 
16 och 21 november utgår. 

 
§ 133 Nästa möte 

Nästa sammanträde är den 21 oktober i Björnekullasalen om situationen med covid-19 
så tillåter. 


