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 Sammanträdesdatum 1(4)  
 2021-08-17 
 

 

  Justerandes sign 
 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid Björnekullasalen 17.30 – 21:30 
 

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 
Ronny Sandberg, §83 
Roger Nielsen, § 83 
Annica Vink, § 83 
Anna Falkenstam, § 83 
Jonas Jönsson, § 83 
Frida Starbrant, KPMG, §§ 84-85 

 
 
Justeringens plats och tid 

 
 
Stationen, 2021-08-26 
 

 

 
Underskrifter Sekreterare   

 
 
Göran Acketoft 
 

§§ 79-91 
 

    
 Ordförande  

Monica Backe 
  

 

   
 Justerande  

Kristoffer Glinka 
 

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

 
Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2021-08-17 

 
Anslaget under tiden  
Förvaringsplats för  
Protokollet Kommunkansliet 
 
 
Underskrift 
 
 
 

 
 
........................................................................... 
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§ 79  Mötets öppnande 

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

Revisorerna beslutar: 
 
Kristoffer föreslår en punkt rörande paragrafer i föregående mötesprotokoll 
under ”övrigt” 
 
att: godkänna dagordningen 
 

§ 81 Val av sekreterare 
Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
 

§ 82 Val av justerare och tid för justering 
Kristoffer väljs som justeringsperson.  
Justering ska ske senast 2021-08-26. 
 

§ 83 Dialogmöte med KS presidium 
Dialogmöte med KS presidium. Kommunchef och ekonomichef deltog också. 
Det var en fruktbar dialog med mycket diskussioner. Dialogen har 
dokumenterats i särskilt dokument.  
 

§ 84 Föredragning av granskning om bemanning inom hemtjänsten under 
sommarmånaderna. 
Frida Starbrant föredrog granskningen om tillfällig personal inom hemtjänsten 
under sommarmånaderna.  
 
 

§ 85 Föredragning av granskning om systematiskt arbetsmiljöarbete i 
äldreomsorgen. 
Frida Starbrant föredrog granskningen om systematiskt arbetsmiljöarbete i 
äldreomsorgen. 
 

§ 86 Projekt/granskningar 
Granskningen om socialnämndens delegationsordning föreslås bordläggas till 
nästa sammanträde. Granskningen är eventuellt inte längre relevant. 
 
Angående lekmannarevisionen av kommunens bolag avseende bolagens 
följsamhet av bolagsordning och ägardirektiv framför Mats att han vill delta vid 
möten/intervjuer. 
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Revisorerna beslutar:  
att:.Bordlägga projektplanen för socialnämndens delegationsordning till nästa 
sammanträde. 
att: Mats deltar i möten med BFAB i granskningen av kommunens bolag. 
 

§ 87 Rapport från protokollgranskning 
 Mats rapporterar från bygg- och miljönämnden. Budgetuppföljningen pekar mot en 

årsprognos som följer budget. Nämnden har tagit fram förslag till nämndsmål för 2021. 
Internkontroll för bygglovshantering har visat på att flera avgiftsbeslut har varit 
felaktiga. Det beslutade att samtliga avgiftsbeslut under 2020 ska gås igenom och att för 
höga uttagna avgifter ska betalas tillbaka till berörda. 

 
 Birger rapporterar från räddningsnämnden. 50 procent av bemanningen är vaccinerade 

mot covid-19. Införandeprocess av heltidsstyrka pågår. Månadsuppföljningen pekar mot 
en budget i balans för 2021. 

 
 Anders rapporterar från socialnämnden 17 juni. Informationsärende kring kyld mat. Det 

finns en liten övervikt för dem som vill ha varm mat. Förlängning av nuvarande ordning 
till september. Budget och skuldrådgivare informerade. Kvar med samma årsprognos 
vilket innebär ett underskott om 3 miljoner kronor. Rekrytering av socialchef pågår. 

 
 Monica rapporterar från kommunstyrelsen. Beslutades att Tingvalla 

bygdegårdsförening, Hyllinge byggnadsförening och Kvidinge Folkets hus ska få 
utbetalt 90 tusen vardera under 2021. Årsprognos är ett överskott om 22,5 mnkr. 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga förtroendevalda i kommunen ska få en 
utbildning i ekonomi och tillitsbaserad styrning. 

    
 Revisorerna beslutar: 
 att: lägga informationen till handlingarna 
 
§ 88 Budget/utfall 
 Göran presenterar budgetutfallet t.o.m. juli månad. Prognosen är att budgeten är i 

balans. 
 
 Revisorerna beslutar: 

att: lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 89 Delgivningar/anmälningsärenden 

Revisorerna har godkänt via e-post anstånd med svar från BIN. 
 

§ 90 Övriga frågor 
Avseende den planerade kursen den 10 september föreslås att revisionens ledamöter 
deltar på samma premisser som kommunstyrelsens ledamöter, d.v.s. att arvode samt 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår. 
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Revisorernas budget för 2022 ökar med 10 000 kr. 
 
Fel paragrafer har angetts i tidigare protokoll.  
 
Revisorerna beslutar:  
att: Göran konsulterar kommunjuristen om justeringarna 
att: revisionens ledamöter får arvode för deltagande på kursen den 10 september. 
Arvodena belastar revisionens budget. 

 
§ 91 Nästa möte 

Nästa sammanträde är den 14 september i Björnekullasalen om situationen med covid-
19 så tillåter. 


