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 Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid Teams. 17.30 – 20:00 

 
Beslutande Monica Backe, ordförande 

Mats Lindskog, 1:e vice ordf 

Anders Wilhelmsson, 2:e vice ordf. 

Birger Sandell 

Kristoffer Glinka 

 
Övriga deltagare  

 

Göran Acketoft, KPMG 

Joakim Nertyk, KPMG §§ 84-85 

 
 

 

Justeringens plats och tid 

 

 

Stationen, 2021-06-15 

 

 

 

Underskrifter Sekreterare   

 

Göran Acketoft 

 

§§ 80-91 

 

    
 Ordförande  

 

Monica Backe 

  

 

   
 Justerande  

 

Anders Wilhelmsson 

 

 

 

  

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2021-06-08 

 
Anslaget under tiden  2021-06-16 – 2021-07-08 
Förvaringsplats för  

Protokollet Kommunkansliet 
 

 

 

Underskrift 
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Kommunrevisionen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

 Sammanträdesdatum 2(5)  

 2021-06-08 

 

 

  Justerandes sign 

 

 

 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 80  Mötets öppnande 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

  

§ 81 Godkännande av dagordning 

Revisorerna beslutar: 

att: godkänna dagordningen 

 

§ 82 Val av sekreterare 

Göran Acketoft väljs till sekreterare. 

  

§ 83 Val av justerare och tid för justering 

Anders Wilhelmsson väljs som justeringsperson.  

Justering ska ske senast 2021-06-15. 

 

§ 84 Föredragning av Förstudie - gymnasieskolans kostnader, Joakim Nertyk 

Joakim föredrar förstudien. Revisorerna diskuterade rapporten utifrån olika 

aspekter. 

 

§ 85 Missivskrivelse till bildningsnämnden med anledning av förstudien om 

gymnasieskolans kostnader 

Förslag till missiv diskuterades och justerades.  

 

§ 86 Projekt/granskningar 

Förslag till granskning av bolagen (lekmannarevision) diskuterades 

- Genomgång av bolagsordningar och ägardirektiv, t.ex. om kommunens 

policyer följs. + dialogmöte med VD och styrelsens presidium. 

 

 

Alla dialogmöten är inbokade från augusti till december med start KSAU, kommunchef 

och ekonomichef den 17 augusti. Diskuterades hur frågor ska utformas i det underlag 

som skickas ut till nämnderna.  

 

Revisorerna beslutar:  

Att: Göran tar fram en projektplan för granskning av bolagen enligt ovan. 

 

§ 87 Rapport från protokollgranskning 

 Kristoffer rapporterar från bildningsnämnden 26 maj. Smittspridningen av Covid-19 har 

minskat men distansundervisning förekommer fortfarande i viss utsträckning. Stort 

tryck på förskolan med många sökanden. Förslag lades fram om förändring exteriört på 

Haganässkolan vilket enligt BFAB skulle medföra lägre kostnader. Nya nämndsmål har 

antagits med anledning av kommunens nya styr- och ledningssystem. 

 

 Kultur och fritid har antagit kompletteringar till taxor. Kulturpris och kulturstipendium 

beslutades delas ut till namngivna pristagare. 
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 Mats rapporterar från bygg- och miljönämnden 17 maj. Underskott i budget men räknar 

med balans i år. Nämnden har beslutat om att ta fram en plan för att digitalisera arkivet. 

 

 Anders rapporterar från socialnämnden 20 maj. Nämnden hade bjudit in den nya 

lokalstrategen för att informera om lokalförsörjningsprocessen. På grund av 

demografiska förändringar uppskattas att det finns behov av 25-30 äldreomsorgsplatser 

fram till 2029 samt ett LSS-boende från 2024. För närvarande är det överskott av 

äldreomsorgsplatser och nämnden har därför beslutat att avveckla Backsippans 

äldreboende. Befarat budgetöverskridandet minskat till 3 mkr per april månad. Har fått 

ökade statsbidrag samtidigt som covid-19 stabiliserats. 

 

 Monica rapporterar från kommunstyrelsen. Beslutades att styrelsen ska lägga förslag till 

fullmäktige att arbeta vidare med alternativet om- och tillbyggnad av nuvarande 

kommunhus istället för alternativet nybyggnation. Beslutades att styrelsen skulle föreslå 

fullmäktige att anta förslag till ny lokalförsörjningsprocess. Beslutades om granskning 

av ny översiktsplan för Åstorps kommun. 

   

 Revisorerna beslutar: 

 Att: lägga informationen till handlingarna 

 

 

§ 88 Budget/utfall 

 Göran presenterar budget och utfall ackumulerat maj. I april månads uppföljning 

saknades flera anspråk från revisorerna. Fortfarande saknas anspråk. 

 

 Revisorerna beslutar: 

Att: uppmana samtliga ledamöter att lämna in sina anspråk på ersättningar snarast.  

 

§ 89 Delgivningar/anmälningsärenden 

En skrivelse från de samverkande pensionärsföreningarna i Åstorps kommun har 

inkommit till revisionen 2021-06-01. I skrivelsen ställs frågan om en verksamhet kan 

läggas ner utan politiskt beslut. Frågan ställs utifrån att, som pensionärsföreningarna 

säger, socialförvaltningen tagit bort det ekonomiska underlaget för att driva två 

trygghetsboenden i kommunen – Rönnåsen och Vidåsen. I svar 2021-04-27 från tf 

socialchef bekräftas att i budget 2021 ingår inte trygghetsvärdinna på Rönnåsen och 

med anledning av det kommer ingen ny trygghetsvärdinna att tillsättas. 

 

2021-05-11 begär ordförande i PRO Kvidinge ut alla handlingar/beslut i 

socialförvaltning/socialnämnd och i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där det 

diskuterats eller fattats beslut om trygghetsboende och trygghetsvärd från 2010 till dags 

datum. I svar 2021-05-14 från nämndsekreterare på fråga om att få ut samtliga 

handlingar i ärenden som gäller trygghetsboende och trygghetsvärdinna framgår att det 

inte fattats något beslut av socialnämnden om att äska medel för bl.a. 

trygghetsvärdinna/aktivitetssamordnare. Av svaret framgår också att det inte finns några 
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speciella beslut eftersom detta är en befattning där chefen inom ramen för sin 

organisation beslutar om förändringar själv.  

 

Revisorerna diskuterade hur skrivelsen från de samverkande pensionärsföreningarna i 

Åstorps kommun bör besvaras. Revisionens ansvar är att granska politiken och huruvida 

enskilda nämnder sköter det uppdrag de har fått från fullmäktige. Revisionen granskar 

utifrån lagstiftning och där ingår inte att granska hur enskilda tjänstemän handlägger 

ärenden. Det som revisionen kan göra är att granska hur ärendet har skötts utifrån 

delegation och hur delegationsbeslut har rapporterats till nämnden. Att det i 

internbudgeten för 2021 inte finns budget för trygghetsvärdinna/aktivitetssamordnare 

innebär i praktiken att nämnden har tagit beslutet eftersom nämnden godkänner 

internbudgeten. 

 

I kommunen finns ett pensionärsråd. Rådet har initiativrätt, d.v.s. kan väcka ärenden i 

socialnämnden. Det har dock inte beslutanderätt. Revisorerna anser det dock viktigt att 

klarlägga om pensionärsrådet har fått information om det beskrivna ärendet. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att: Uppdra åt Göran att ta fram förslag till projektplan om en förstudie där ärendets 

hantering belyses samt stäms av mot gällande delegationsordning. 

Att: Uppdra åt Göran att formulera ett svar till pensionärsföreningarna.  

 

§ 90 Övriga frågor 

Mats informerade om upphandling av revisionstjänster. Blankett med uppgifter är 

inlämnat till upphandlaren. 

 

Kristoffer efterlyser protokoll/minnesanteckningar från dialogmöte med KF presidium 

den 12 april. 

 

 

Förhoppningsvis ska revisionen kunna sammanträda fysiskt under hösten. Göran bokar 

därför Björnekullasalen för resten av årets sammanträden. 

 

Kristoffer har hört att det i september ska hållas en kurs för förtroendevalda i 

kommunal ekonomi. Revisorerna önskar i så fall få en inbjudan? Göran kontaktar Anna 

Falkenstam i frågan. 

 

Anders blev uppringd förra veckan av Dagens Samhälle som erbjöd tecknande av 

prenumeration på tidningen. Enligt Merih har kommunen sagt upp prenumeration av 

papperstidningen och övergått till den digitala versionen. Detta har gjorts i 

besparingssyfte. Anders önskar ha en prenumeration på tidningen och ställer frågan om 

fler vill ha det. Kostnaden är 2 795 kr per prenumeration och får eventuellt tas på 

revisionens budget. 
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Göran informerar om att KPMG tagit fram en ny mall för frågor inför dialogmöten med 

KSAU och nämnderna. Anledningen är att det annars blir samma frågor år från år. Syftet 

med nya mallen är att ställa mer specifika frågor till KSAU och nämnderna. 

 

Revisorerna beslutar:  

Att: Anders pratar med Merih om prenumeration av Dagens Samhälle. 

Att: Göran efterfrågar protokoll/minnesanteckningarna från dialogmötet med KF. 

Att: Göran frågar Anna Falkenstam om utbildningen i september i kommunal ekonomi. 

Att: Göran bokar Björnekullasalen för höstens sammanträden. 

  

 

§ 91 Nästa möte 

Nästa sammanträde är den 17 augusti i Björnekullasalen om situationen med covid-19 

så tillåter. 


