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  Justerandes sign 

 

 

 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 Plats och tid Teams. 17.30 – 21:00 

 
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 

Ronny Sandberg, ordförande kommunstyrelsen, § 5 

Rickard Ridwall, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, § 5 (via 

högtalartelefon) 

Roger Nielsen, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, § 5 

Anna Falkenstam, ekonomichef, § 5 

Jonas Jönsson, kommunchef, § 5 
 

 

Justeringens plats och tid 

 

 

Stationen, 2021-01-21 

 

 

 

Underskrifter Sekreterare   

  

 

Göran Acketoft 

 

§§ 1 - 13 

 

    
 Ordförande  

 

Monica Backe 

  

 

   
 Justerande  

 

Kristoffer Glinka 
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  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum 2021-01-13 

 
Anslaget under tiden  
Förvaringsplats för  

Protokollet Kommunkansliet 
 

 

 

Underskrift 

 

 

 

 

 

 

........................................................................... 
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§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Revisorerna beslutar: 

att: godkänna dagordningen. 

 

§ 3 Val av sekreterare 

Göran Acketoft väljs till sekreterare. 

  

§ 4 Val av justerare och tid för justering 

Kristoffer väljs som justeringsperson. Justering ska ske senast 2021-01-21. 

 

§ 5 Dialogmöte med kommunstyrelsens presidium, ekonomichef och kommunchef 

Dialog fördes med kommunstyrelsens presidium, ekonomichef och kommunchef kring 

svar på i förväg utskickat frågeformulär.  

 

Efter dialogmötet fördes en diskussion om hur mötena kan läggas upp och huruvida 

revisorerna borde ha ett förmöte inför dialogmötena eller inte. Syftet skulle vara att 

revisorerna skulle besluta vilka frågor som ska prioriteras vid dialogmötena för att få en 

striktare struktur i mötena. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att: Inför dialogmöte med kommunstyrelsens presidium ska det vara ett extrainsatt 

förmöte för att diskutera vad som ska prioriteras. För socialnämnden och 

bildningsnämnden ska de bjudas in 18.15 vilket tidsmässigt medger en kortare 

diskussion om vilka frågor som ska prioriteras. 

 

§ 6 Granskningar och projektplaner 2021  

 Diskussion om vilka granskningar som ska genomföras under 2021.  

Kristoffer föreslår granskning av rutiner för interkommunala ersättningar och elevpeng 

då det berör större summor. 

Anders lyfte frågan om bidragsfusk och välfärdsbrott. 

Även granskning av styrning och ledning utifrån den s.k. rådgivningsrapporten som 

beskriver Åstorps kommuns verksamhet i stuprör där de olika nämnderna och 

förvaltningarna samverkar i allt för liten omfattning. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att: Göran skickar en bruttolista på tänkbara granskningsområden som kan ligga till 

underlag för beslut om vilka granskningar som kan genomföras 2021. 

Att: Revisorerna har ett möte den 28 januari kl 18:00 för att diskutera bruttorisklistan. 

Mötet sker via Teams. 

 

 

 



  
Kommunrevisionen 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

 Sammanträdesdatum 4(5)  

 2021-01-13 

 

 

  Justerandes sign 

 

 

 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 Rapport från protokollgranskning  

Mats rapporterar från bygg- och miljönämndens senaste möte. Bl.a. har nämnden 

kartlagt matsvinnet i kommunens skolkök. Ekonomisk prognos för 2020 är ett överskott 

om 430 tkr. Nämnden har beslutat om internbudget för 2021. Vissa partier meddelar att 

de inte deltar i beslutet. 

 

Kristoffer rapporterar från kultur- och fritidsnämnden och bildningsnämnden. Nämnden 

har beslutat om internbudget för 2021. Några partier meddelar att de inte deltar i 

beslutet. Bygglovet för arrangemangshallen är överklagat. 

 

En inventering av hyresavtal har gjorts i syfte att inte riskera att stå med dubbla 

hyreskostnaderna när nybyggnationerna verkställs. En ny delegationsordning har 

reviderats p.g.a. revisionens påpekande. En arbetsgrupp har tillsatts för lokalplanering. 

 

Anders rapporterar från socialnämnden. Åstorp är överrepresenterade vad gäller ärenden 

inom Barnahuset. Samma sak gäller för socialjouren. Ersättning för 

pandemikostnaderna uppgår till 91 procent. Beslut om att ställa in januarisammanträdet 

p.g.a. få beslutsärenden. 

 

Birger rapporterar från räddningstjänsten. Nämnden har beslutat om interbudget 

2021.Vissa partier har valt att inte delta i beslutet. Beslut om intern kontrollplan. 4 

punkter. Bl.a. ska körtider kontrolleras 2 ggr per år. 

 

§ 8 Budget/utfall 

Göran redogör för budgetutfall t.o.m. december månad 2020. Utfallet på helår uppgår 

till preliminärt 4 500 kr i underskott. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att: Lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 9 Pågående granskningar 

Göran informerar om läget i granskningen av upphandling på tekniska kontoret. 

 

Ansvarig för förrådet kontaktar Göran imorgon för att bestämma en dag och tid under 

nästa vecka när Birger och Göran kan besöka förrådet för en inventering. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att: Lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 10 Behandling av bildningsnämndens svar på missivskrivelse rörande kränkande 

behandling 

Revisorerna var inte nöjda med svaret från bildningsnämnden rörande granskningen av 

kränkande behandling inom skolan. Svaret bedömdes som alltför positivt. Likaså 

granskningsresultatet. Revisorerna uppfattar att det finns flera fall av kränkningar vilket 

inte framkommer i granskningsrapporten eller missivsvar från bildningsnämnden. Göran 
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lovade att återkomma med besked om KPMG gjort någon liknande granskning i andra 

kommuner och i så fall återkomma med en projektplan till dagens möte. KPMG har inte 

gjort några sådana granskningar. Vid samtal med kollegor inom KPMG fick Göran då 

rekommendationen att berörda bör i första hand anmäla förhållandena till skolverket 

som har upparbetade rutiner för denna typ av ärenden. 

 

Revisorerna beslutade: 

Att: Lägga informationen till handlingarna och inte inleda en granskning 

 

§ 11 Skrivelser, meddelanden, inbjudningar och inkommande handlingar 

Skrivelse från administrativ chef/kommunjurist/kommunsekreterare önskar för 

nämndernas räkning en utökad svarstid på missivet om granskningen av kommunens 

lokalförsörjningsprocess med 3-4 veckor. 

 

Revisorerna beslutar: 

Att: Medge en utökad svarstid med en månad. Beslutet expedieras kommunjuristen. 

 

§ 12 Övriga frågor  

Användningen av kolada diskuterades. Anders menar att där finns stora möjligheter att 

kunna jämföra Åstorps kommun med andra kommuner och föreslog en genomgång av 

hur kolada kan användas.  

 

Revisorerna beslutade: 

Att: Var och en på egen hand botaniserar kolada. Beslut om en gemensam genomgång 

tas senare. 

 

§ 13 Nästa möte 

Nästa extrainsatta möte är den 28 januari kl 18:00 via Teams. Syftet med mötet är att 

utifrån en bruttorisklista diskutera vilka granskningar som bör genomföras under 2021. 

 

 

  


