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 Sammanträdesdatum 1(4)  
 2022-01-26 
 

 

  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid Teams 17.30 – 19:30 
 

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

Övriga deltagare  
 
 
Justeringens plats och tid 

 
 
Stationen, 2022-02-02 
 

 

 
Underskrifter Sekreterare   

 
 
Göran Acketoft 
 

§§ 1-12 
 

    
 Ordförande  

 
 
Monica Backe 
  

 

   
 Justerande  

 
 
Birger Sandell 

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

 
Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2022-01-26 

 
Anslaget under tiden 2022-02-02 – 2022-02-24 
Förvaringsplats för  
Protokollet Kommunkansliet 
 
 
 
Underskrift 
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§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
  
§ 2 Godkännande av dagordning 

Anders föreslår tillägg till Övriga frågor rörande Kristoffers skrivelse till 
fullmäktige om tid för granskning av årsredovisningen. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att godkänna dagordningen med Anders föreslagna tillägg. 
 

§ 3 Val av sekreterare 
Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
 

§ 4 Val av justerare och tid för justering 
Birger väljs som justeringsperson.  
Justering ska ske senast 2021-02-02. 
 

§ 5 Granskning av näringslivsarbetet + missiv 
Göran föredrar granskningsrapport om näringslivsarbetet i kommunen. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att: Godkänna rapporten och skicka rapport och missiv till kommunstyrelsen 
samt kommunfullmäktige för kännedom. 
 

§ 6 Projekt/granskningar.  
7 projektplaner gås igenom för beslut. 
1) Granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola 
2) Granskning av brottsförebyggande arbete 
3) Granskning av valnämnden 
4) 4 varianter av granskning av skolplikt och frånvaro 
Enligt tidigare beslut ska KPMG granska den interna kontrollen istället för som tidigare 
revisorerna själva 
 
Revisorerna beslutar: 
Att: anta projektplan 1-3 
Att: bordlägga beslut om granskning av skolplikt och frånvaro 
Att: Göran återkommer med projektplan för skolplikt och frånvaro nästa sammanträde 
Att: Göran återkommer med projektplan för intern kontroll nästa sammanträde 
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§ 7 Rapport från protokollgranskning 
 Kommunstyrelsen: På grund av problem med åtkomligheten av protokoll på kommunens 

hemsida rapporterar Monica från kommunstyrelsen på nästa möte. 
 
Kultur- och fritidsnämnden: På grund av problem med åtkomligheten av protokoll på 
kommunens hemsida rapporterar Kristoffer från kultur- och fritidsnämnden på nästa 
möte. 

  
Bildningsnämnden: På grund av problem med åtkomligheten av protokoll på 
kommunens hemsida rapporterar Kristoffer från bildningsnämnden på nästa möte. 

 
 Räddningsnämnden: Årets resultat prognosticeras utifrån resultatet jan-nov till ett 

underskott om 900 tkr. Orsaken uppges vara fortsatt höga reparationskostnader för 
fordon samt personalkostnader från 2020 som blivit kostnadsförda 2021 samt en faktura 
för ombyggnation av stationen i Klippan som inte kom med på 2020. 

 
Uppföljning av intern kontrollplan genomförd. Kommunstyrelsen har lagt till två 
kontrollpunkter utöver de fem som nämnden beslutat om i planen för 2021. 
Uppföljningen visar på ett gott resultat. 

 
 Socialnämnden: Den ekonomiska prognosen för årsresultatet är ett överskott om 500 tkr 

trots utökade kostnader under senare delen av året på grund av smittläget. Orsakerna är 
lägre kostnader för privata utförare inom LSS samt att nämnden kunnat disponera 
statsbidrag vid täckning av merkostnader för begränsning av smittspridning inom vård 
och omsorg. Den nya styrmodellen implementeras i nämnden där det i protokollet 
framgår att nämnden står för styrning genom mål och förvaltningen för genomförandet. 
Genomförandet är förvaltningens uppdrag. Redovisning av initiativ från ordf. om 
trygghetsboende. Genom beslut av fullmäktige att avsätta medel till socialnämnden för 
att anställa dessa funktioner anses initiativärendets syfte vara verkställt. 

  
§ 8 Studiebesök 2022 
 Punkten bordläggs då Mats inte är närvarande. Ärendet bordläggs till nästa möte. 
 
§ 9 Budget/utfall 

Utfallet för 2021 för revisionen är ännu ej fastställt. Budgeten 2022 ökar med 10 000 kr. 
Arvoden höjs med 2,4 procent. Ökningen motsvarar troligen kostnaden för höjda 
arvoden.  

 
 Revisorerna beslutar: 
 Att: Lägga informationen till handlingarna 
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§ 10 Delgivningar/anmälningsärenden 
- Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen med förvaltning 
- Rapportering från socialnämnden av ej verkställda beslut SoL och LSS – kvartal 3, 

2021 
- Yttrande till revisionen från BIN om granskningen av Agenda 2030 
- Skrivelse rörande trygghetsvärdinna rörande revisionens yttrande till 

pensionärsorganisationerna.  
 
Anders kommenterar kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022. Anders bedömning 
är att den är konkret och att styrningen av kommunen är på väg att förbättras.  
 
Revisorerna beslutar: 
Att: lägga informationen till handlingarna 
 

§ 11 Övriga frågor 
- Beslut om sammanträdesdatum i april med anledning av datumen för KS:s och 

KF:s beslut om årsredovisningen (6:e april resp. 26 april). Samt beslut om när 
ansvarsprövning utifrån verksamhetsrevisionen ska göras. 

 
För att granskningen av årsredovisningen och bedömningen av densamma behöver 
april månads sammanträde flyttas till annat datum. Kommunstyrelsen behandlar 
årsredovisningen den 6 april och det är angeläget att revisionen får tid att bedöma 
årsredovisningen innan den behandlas i fullmäktige den 25 april. 
 
Anders rapporterar från arvodes- och organisationsgruppen. Gruppen ser över arvode 
och reglementen. Anders skickar förslag till ändrat reglemente för revisionen där även 
Kristoffers skrivelse om tidsdräkten för bedömning av årsredovisningen behandlas. 
 
Revisorerna beslutar: 
Att: april månads sammanträde sker den 8 april. 
Att: Anders skickar förslag till förändrat reglemente för revisionen. 
 

§ 12 Nästa möte 
Nästa sammanträde är den 15 februari 2022 i Björnekullasalen om situationen med 
covid-19 så tillåter, annars via Teams. 


