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 Plats och tid Teams. 17.30 – 19:00 
 

Beslutande Monica Backe, ordförande 
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  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2021-05-11 

 
Anslaget under tiden 2021-05-20 – 2021-06-11 
Förvaringsplats för  
Protokollet Kommunkansliet 
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§ 56  Mötets öppnande 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

  
§ 57 Godkännande av dagordning 

Revisorerna beslutar: 
att: godkänna dagordningen 

 
§ 58 Val av sekreterare 

Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
  

§ 59 Val av justerare och tid för justering 
Kristoffer Glinka väljs som justeringsperson.  
Justering ska ske senast 2021-05-20. 
 

§ 60 Rapport från protokollgranskning 
 Mats rapporterar från bygg- och miljönämnden. Den ekonomiska prognosen för 2021 är 

att ekonomin är i balans med budgeten. En detaljplan ska tas fram för bostadsområde i 
Hyllinge med omkring 800 bostäder. 

 Kristoffer rapporterar från bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
Bildningsnämnden fick en redogörelse för en patientsäkerhetsberättelse som enligt lag 
ska upprättas varje år senast den 1 mars. I första hand är det elevhälsan som berörs. Den 
ekonomiska prognosen för 2021 är att ekonomin är i balans. 

 Kultur- och fritidsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram förlag till 
behovsprövning och underlag för beslut avseende extra stöd till föreningar under 
pandemin. 
Anders rapporterar från socialnämnden. Den ekonomiska prognosen för 2021 är ett 
underskott om 8,9 mnkr. Ett förslag till besparingar om 3,5 mnkr har tillställts 
kommunstyrelsen. Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att teckna ett 
samverkansavtal med Region Skåne Maria Nordväst under perioden september 2021 till 
december 2024 rörande ungdomars riskbruk och missbruk av droger. 

 Birger har varit i kontakt med räddningschefen. Räddningskåren i Kvidinge sköts av en 
förening. Föreningens verksamhet vilar på ett avtal från 1997 som förlängts ett år i 
sänder. Kommunen bidrar med 50 tusen om året. För verksamheten. Verksamheten 
ingår inte i den ordinarie räddningstjänsten och därför inte heller lyder under 
räddningsnämnden. Upplägget försvårar planering och kan även störa räddningsinsatser. 

   
 Revisorerna beslutar: 
 Att: lägga informationen till handlingarna 
 
§ 61 Projekt/granskningar 
 Granskningarna om systematiskt arbetsmiljöarbete och bemanning inom hemtjänsten på 

sommaren avrapporteras 17 augusti. Förstudien om gymnasieskolan rapporteras den 8 
juni. Rapporten är klar men inte faktagranskad. Uppföljningar av tidigare granskningar 
avrapporteras i augusti. 

 Göran informerar om uppföljning av tidigare granskningar till nästa möte. 
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§ 62 Beslut av BFAB.s styrelse ang. arvode för lekmannarevision 
 BFAB.s styrelse har beslutat att budgeten för lekmannarevision ska uppgå till maximalt 

30 tkr för 2021. 
  

Göran ska ta fram förslag på hur budgeten för lekmannarevision 2021 bäst kan 
användas. 

 
§ 63 Budget/utfall 
 Göran presenterar budget och utfall ackumulerat april. Utfallet januari-april är lågt. 

Framkom att revisorerna behöver lämna in ersättningsanspråk mer frekvent för att 
budgetuppföljningen ska bli säkrare. 

 
§ 64 Delgivningar 

Inbjudan till utbildning KPMG 28 maj. Göran hanterar anmälningar samtliga alla 
revisorerna. Samtliga revisorer avser delta i utbildningen som sker via Teams. 
 
Kristoffer har uppmärksammat att SKR har gett ut en bok om ansvarsprövning. Och 
föreslår att boken beställs till samtliga revisorer. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att: Göran beställer boken till var och en av revisorerna. 
 

§ 65 Övriga frågor 
Mats redogör för att Ida Brorsson KPMG har varit i kontakt med Mats och Monica för 
att följa upp hur uppdragsansvarig hanterar uppdraget som biträde åt revisorerna. 

 
§ 66 Nästa möte 
 Nästa sammanträde är den 8 juni. 


