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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

 Sammanträdesdatum 1(4)  
 2021-02-09 
 

 

  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid Teams. 17.30 – 19:00 
 

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 
 

 
 
Justeringens plats och tid 

 
 
Stationen, 2021-02-17 
 

 

 
Underskrifter Sekreterare   

  
 
Göran Acketoft 
 

§§ 21 - 31 
 

    
 Ordförande  

 
Monica Backe 
  

 

   
 Justerande  

 
Kristoffer Glinka 

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

 
Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2021-02-09 

 
Anslaget under tiden  
Förvaringsplats för  
Protokollet Kommunkansliet 
 
 
 
Underskrift 
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  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

  
§ 22 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen utökas med § 28 och § 29 
 

Revisorerna beslutar: 
att: godkänna dagordningen med ändringar enligt ovan. 

 
§ 23 Val av sekreterare 

Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
  

§ 24 Val av justerare och tid för justering 
Kristoffer väljs som justeringsperson. Justering ska ske senast 2021-02-17. 
 

§ 25 Föredragning av granskning av upphandling på tekniska förrådet 
 Göran föredrar granskningen och presenterar missivskrivelse till kommunstyrelsen. 
 
 Revisorerna beslutar: 

Att: Göran skickar missivskrivelse och rapport till kommunstyrelsen. Yttrande från 
kommunstyrelsen ska vara revisionen tillhanda senast 2021-04-02.  
  

§ 26 Projektplaner 
 Tre projektplaner diskuterades. 

1) Förstudie av kommunens kostnad för gymnasieskolan 
2) Granskning av bemanning på sommaren inom äldreomsorgen 
3) Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 

 
Revisorerna beslutar: 
Att: Anta granskningarna om bemanning på sommaren inom äldreomsorgen och 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen. 
Att: Göran återkommer med förstudie om kommunens kostnad för gymnasieskolan. 
 

§ 27 Budget/utfall 
 Göran meddelar att han inte fått tillgång till budget än.  
 
§ 27 Rapport från protokollgranskning 
 Kristoffer rapporterar från BIN. Noteras högre närvaro när undervisningen görs på 

distans. Risk- och väsentlighetsanalys föregår beslut om distansundervisning. 
Vandalisering på Björnekullaskolan. 

 
 Mats rapporterar från bygg- och miljönämnden. 
 
 Monica rapporterar från kommunstyrelsen. Bl.a. har rekrytering av ny socialchef 

diskuterats.  
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 Utdragsbestyrkande 

 

  
§ 27 Intern kontrollgranskning 
 Den interna kontrollen granskas av revisorskollegiet. Mats har påbörjat granskning av 

bygg- och miljönämnden. Kristoffer framhåller att den interna kontrollen bör omfatta 
kärnverksamheten. 
 

§ 30 Övriga frågor 
Göran föreslår att sammanträdesdatumet den 6 april flyttas till den 13 april på grund av 
slutrevision 2020. 
 
Monica, Birger och Anders träffade fullmäktige igår. Fullmäktige tyckte det var bra att 
regelverket för revisionen gicks igenom. 
 
Kristoffer anmäler jäv angående beslut om den kommande upphandlingen av biträde till 
revisionen. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att: Flytta sammanträdesdatumet den 6 april till den 13 april. 
 
 

§ 31 Nästa möte 
 Nästa sammanträde är den 16 mars. 


