
  
Kommunrevisionen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

 Sammanträdesdatum 1(4)  

 2022-02-15 

 

 

  Justerandes sign 

 

 

 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid Teams 17.30 – 19:30 

 
Beslutande Mats Lindskog, ordf 

Anders Wilhelmsson 

Monica Backe 

Birger Sandell 

Kristoffer Glinka, från § 20 

 
Övriga deltagare  
 

 

Justeringens plats och tid 

 

 

Stationen, 2022-02-22 

 

 

 

Underskrifter Sekreterare   

 

 

Göran Acketoft 

 

§§ 13 – 24 

 

    
 Ordförande  

 

 

Mats Lindskog 

  

 

   
 Justerande  

 

 

Anders Wilhelmsson 

 

 

 

 
  

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2022-02-15 

 
Anslaget under tiden 2022-02-23 – 2022-03-16 
Förvaringsplats för  

Protokollet Kommunkansliet 
 

 

 

Underskrift 

 

 

 

 

 

 

........................................................................... 
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 2022-02-15 

 

 

  Justerandes sign 

 

 

 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 13  Mötets öppnande 

Ordinarie ordförande Monica Backe avsäger sig ordförandeskapet under detta 

sammanträde på grund av personliga skäl. 

 

Ordförande Mats Lindskog öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna 

välkomna. 

  

§ 14 Godkännande av dagordning 

Göran föreslår ändring av punkt 6 och yrkar tillägg med ytterligare en 

granskningsplan om otillbörlig påverkan på myndighetspersoner. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att godkänna dagordningen med Görans yrkande. 

 

§ 15 Val av sekreterare 

Göran Acketoft väljs till sekreterare. 

 

§ 16 Val av justerare och tid för justering 

Anders väljs som justeringsperson.  

Justering ska ske senast 2022-02-22. 

 

§ 17 Föredragning av granskning av kommunens krisledningshantering av 

Covid-19, Ida Brorsson, KPMG 

Ida föredrar granskningsrapporten om kommunens krisledningshantering av 

Covid-19. 

 

Revisorerna beslutar 

Att godkänna rapporten och skicka rapport och missiv till kommunstyrelsen 

samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

§ 18 Projekt/granskningar.  

Tre projektplaner diskuterades. 

- Granskning av problematisk skolfrånvaro i grundskola och gymnasium 

- Granskning av intern kontroll 

- Granskning av otillbörlig påverkan 

 

Revisorerna beslutar 

Att bordlägga granskningen av otillbörlig påverkan tills nästa sammanträde. 

Projektplanen ska ses över innehålls- och prismässigt. 

Att granskningen av intern kontroll utgår. De frågor som granskningen avser att belysa 

belyses redan i dialogmöten med styrelse och nämnder. 
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 2022-02-15 

 

 

  Justerandes sign 

 

 

 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 19 Rapport från protokollgranskning 

 Kommunstyrelsen: Monica rapporterade från KS sammanträde 2022-02-02. Flera 

planärenden behandlades. Bl.a.  ny översiktsplan för Åstorps kommun samt fördjupad 

översiktsplan för Björnås. Förslag angående utbyggnadsområdet Prästamarken 

fortskrider med hög prioritet och att erforderliga medel för att få till stånd bostäder ska 

tilldelas. Beslut om bevakningstjänster (väktartjänster) antogs enligt 

tjänsteskrivelseförslag. Projektet ska starta senast påsken 2022 och ska följas upp vår 

och höst. Beslut om att sälja del av fastigheten Broby 67:1 till Fasadmontage i Åstorp 

AB för 660 tkr. KS beslutar att föreslå fullmäktige om ny avfallstaxa fr.o.m. 2022-04-

01. Förslaget ska innebära att det vanligaste abonnemanget inte får någon höjning på 

grund av överskott i renhållningskollektivet. Kanslichefen får i uppdrag att ansöka om 

förhandssamråd för att få besked om möjligheten till kamerabevakning vid stationen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden: Kristoffer är inte närvarande och kan inte rapportera. 

  

Bildningsnämnden: Kristoffer är inte närvarande och kan inte rapportera. 

 

 Räddningsnämnden: Inget nytt p.g.a. inget sammanträde har hållits. 

 

 Socialnämnden: Nämnden sammanträdde inte i januari. Nämnden sammanträder på 

torsdag denna vecka. Dagordningen på torsdagssammanträdet är bl.a.  årsredovisning 

2021 i två versioner, en för nämnden och en förkortad version som ska ingå i 

kommunens årsredovisning. 

Pandemin har präglat både äldre- och handikappomsorgen. Höga sjukskrivningstal, 

otrygghet, mer våld och sexuella övergrepp. Måluppfyllnad i årsredovisningen mäts i 

stor utsträckning genom olika nyckeltal, som baseras på kundnöjdhet. Många områden 

mäts i och med nya styrmodellen. 2021 års ekonomiska resultat är +2 mnkr. Svar till 

revisionen med anledning av granskningen om Agenda 2030 kommer att behandlas. 

Delegationsbestämmelserna, som ska revideras, omfattar 38 sidor. Revidering av 

avgiftsreglementet. Medicinrobotar.  

 

Bygg och miljö: Nämnden hade möte 20 dec. Följer budget. Ska anta verksamhetsplan 

för 2022. Arbetar med agenda 2030 samt FÖP Björnås. Projekt om enskilda avlopp är 

igångsatt. Nämnden godkänner intern kontrollplan 2022. 

 

§ 20 Studiebesök 2022 

Mats föreslår besök på Centralköket? Förslag april månad. Påskveckan? 

 Anders föreslår studiebesök till arrangemangshallen i höst. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att Göran tar kontakt med centralköket och försöker boka ett besök. 
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§ 21 Budget/utfall 

 Inget att rapportera p.g.a. att budgeten inte är inrapporterad i kommunens 

ekonomisystem. Utfallet 2021 för revisionen är plus minus noll. 

 

 Revisorerna beslutar: 

 Att lägga informationen till handlingarna 

 

 § 22 Delgivningar/anmälningsärenden 

Svar på missiv har inkommit från styrelsen i BFAB. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna 

 

§ 23 Övriga frågor 

Sammanträdesdatum för april månad med anledning av tidpunkter för när KS och KF 

beslutar om årsredovisningen 2021 diskuterades. 

 

Fullmäktiges presidium vill ha en sammanställning av revisorernas 

granskningsrapporter inkl. kostnader. Utöka tidsintervallet för revisionens granskning 

av årsredovisningen. Kommunledningskontoret föreslår att KF ska få årsredovisningen 

för kännedom under april och att beslut ska fattas på kommunfullmäktige i maj. 

revisorerna bör argumentera för att anslaget till revisionen skall vara en promille av 

kommunens bruttoomslutning. Revisorernas arvoden - i likhet med övriga kommunala 

arvoden -  är fastställda till procentandelar av  riksdagsledamöternas arvoden och 

uppräknas i februari varje år.  

 

Revisorernas beslutar: 

Att sammanträdet i april ska vara den12:e kl. 17:30 

 

§ 24 Nästa möte 

Nästa sammanträde är den 16 mars 2022 i Björnekullasalen om situationen med covid-

19 så tillåter, annars via Teams. 


