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  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid Björnekullasalen 17.30 – 21:00 
 

Beslutande Monica Backe, ordf. 
Birger Sandell 
Kristoffer Glinka 
Mats Lindskog 
Anders Wilhelmsson 
 

Övriga deltagare Göran Acketoft, KPMG 
Sofie Oldfield, KPMG, § 150 
Menaid Nocic, § 149 
Joakim Sandberg, § 149 
Miljöchef, Anders Aronsson, § 149 
Förvaltningschef Camilla Eriksson, § 149 
Ekonom Simon Jaldefjord, § 149 
 

 
Justeringens plats och tid 

 
Stationen, 2021-11-16 
 

 

 
Underskrifter Sekreterare   

 
 
Göran Acketoft 
 

§§ 145–158 
 

    
 Ordförande  

Monica Backe 
  

 

   
 Justerande  

Anders Wilhelmsson 
 
 

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

 
Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2021-11-09 

 
Anslaget under tiden 2021-11-16 – 2021-12-08 
Förvaringsplats för  
Protokollet Kommunkansliet 
 
 
Underskrift 
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§ 145  Mötets öppnande 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

  
§ 146 Godkännande av dagordning 

Revisorerna beslutade 
Att godkänna dagordningen 
 

§ 147 Val av sekreterare 
Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
 

§ 148 Val av justerare och tid för justering 
Anders väljs som justeringsperson.  
Justering ska ske senast 2021-11-15. 
 

§ 149 Dialogmöte med bygg- och miljönämnden 
Mötet var informativt. Revisionen och nämnden diskuterade olika 
frågeställningar utifrån det svarsformulär som skickats ut i förväg. Mycket av 
diskussionerna rörde sig om budgetprocessen. 
 
Revisorerna beslutar 
Att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 150 Granskning av Agenda 2030, Sofie Oldfield, KPMG 
Sofie redogör för granskningen av arbetet med Agenda 2030. Granskningen 
konstaterar att mycket är gjort men att mycket kvarstår att göra. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att lägga informationen till handlingarna och att skicka en uppdaterad rapport 
inklusive missiv till berörda. 
 

§ 151 Projekt/granskningar 
Göran redogör för vilka granskningar som redovisas nästa möte. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att lägga informationen till handlingarna 
 

§ 152 Yttrande från KS över granskningsrapporten om systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 Yttrande från KS över granskningsrapporten om systematiskt 
arbetsmiljöarbete har inkommit. Yttrandet visar att KS håller med om de 
rekommendationer som lämnats i granskningsrapporten och avser att arbeta 
utifrån dem. 

 
 Revisorerna beslutar: 

Att lägga informationen till handlingar. 



  
Kommunrevisionen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

 Sammanträdesdatum 3(4)  
 2021-11-09 
 

 

  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 153 Rapport från protokollgranskning 
 Mats rapporterar från bygg- och miljönämnden. Bl.a. har en rekrytering av 

bygglovshandläggare skett. Återbetalning av bygglovsavgift på grund av för höga 
belopp omfattande 40 ärenden har gjorts. Ny placering av brandstation i Kvidinge 
utreds. Ansökan om uppförande av fem flerbostadshus Gjestvang har inkommit.  

  
 Anders rapporterar från socialnämnden. Familjefridssamordnaren redovisar arbetet mot 

våld i nära relationer. Beslut av permanent införande av kyld mat fattades efter 
erfarenheter från försöksperioden. Uppföljningen av försöket har visat stort intresse från 
de äldre. Budgetprognos överskott 500 tkr. Motion från L om översyn av ventilation i 
boenden är verkställd. Nämnden har arbetat vidare med nyckeltal utifrån målen i nya 
styrmodellen. Ny förvaltningschef började den 1 oktober - Felicia Mellgren Sandkvist. 
Backsippan är avvecklad. Verksamheten har flyttat till Vidåsen. 

  
 Birger rapporterar från räddningsnämnden. Månadsuppföljning per september är 

upprättad enligt Åstorps kommuns styrmodell. Räddningschefen informerar om intern 
kontroll, fordonsupphandling, förslag på sotningsupphandling m.m.. 

 
 Kristoffer rapporterar från bildningsnämnden. Nämnden har antagit riktlinjer för trots 

mot skolplikten. 
 
 Monica rapporterar från kommunstyrelsen. De flesta ärendena återremitterades. 

Kommunstyrelsen beslutade om igångsättning för byggnation av Haganässkolan.  
 
§ 154 Budget/utfall 

Göran redogör för budget och utfall. Prognosen är att revisionen håller sin budget. 
  
§ 155 Delgivningar/anmälningsärenden 

Inga delgivningar/anmälningsärenden har inkommit. 
 

§ 156 Övriga frågor 
Svar till pensionärsorganisationen. 
 
Angående upphandling av snöröjning. Göran frågar Amer eller Merih om 
upphandlingsdokumentationen. 
 
Revisorerna beslutade: 
Att Göran kontakter kansliet och frågar om snöröjningsavtal och 
upphandlingsdokument. 
Att Anders och Göran tar fram ett förslag till svar till pensionärsorganisationerna. 
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§ 157 Beslut om datum för arbete med revisionsplan 2022 
Revisorerna beslutade: 
Att ha ett extra sammanträde för revisionsplanering inför 2022. Datum och tid 
beslutades till 7 december klockan 1800 då även beslut om datum för sammanträden 
2022 ska fattas. Göran bokar lokal. 

 
§ 158 Nästa möte 

Nästa sammanträde är den 7 december i Björnekullasalen om situationen med covid-19 
så tillåter. 


