
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 januari 2019

Plats och tid Picasso, kommunhuset, den 29 januari 2019, kl. 11.00-13.00

Beslutande Ulla-Christina Lindberg (S), ordförande
 Birgit Johansson (M), 2:e vice ordförande
 Thomas Talik (SD)

Erica Toft (C)

Övriga närvarande Malin Lundberg, sakkunnigt biträde från EY
Olof Hammar, nämndsekreterare

Ej närvarande Lena Bottner (S), 1:e vice ordförande

Utses att justera Birgit Johansson (M)   

Justerade paragrafer §§ 1-6

Justeringens plats kommunkansliet 07 februari 2019
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Ulla-Christina Lindberg (S)

Justerare
Birgit Johansson (M)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Revisorerna

Sammanträdesdatum 29 januari 2019

Datum då anslaget sätts upp 08 februari 2019

Datum då anslaget tas ned 05 mars 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset , Gustavs Torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 januari 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 1 Dialoger och informationsärenden
§ 2 Val av presidium revisionen
§ 3 Revisionsplan 2019
§ 4 Internbudget 2019
§ 5 Utbildning för revisorerna
§ 6 Sammanträden och möten 2019
_________
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1 (1)

Revisorerna
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Mötets öppnande revisorerna 190129

Ärendebeskrivning
Birgit Johansson (M) hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Därefter vidtog val av presidium enligt beslutsärende (§2 på 
dagordningen). Efter att Ulla-Christina Lindberg (S) av revisorerna utsetts 
till ordförande tog hon över ledningen av dagens sammanträde-

    

..
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorernas

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2019

Justerandes sign

Rev § 1        

Dialoger och informationsärenden revisorerna 190129

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dialoger och informationsärenden vid dagens sammanträde

Medverkan från EY
Malin Lundberg från EY presenterade sig. Hon kommer även 2019 vara 
sakkunnigt biträde till revisorerna eftersom avtalet med EY gäller även för 
2019.
Olof Hammars roll i revisionen
I revisionens nya reglemente framgår att kansliavdelningen ska bistå 
revisorerna med visst administrativt stöd från och med 2019. En del 
diskussioner skedde kring detta. Det bestämdes att Olof Hammar tills vidare 
upprättar formella protokoll när så krävs och att Malin Lundberg från EY 
fortsätter skriva minnesanteckningar som tidigare även 2019. Olof Hammar 
fick i uppdrag att undersöka om det behöver ändras ytterligare i reglementet 
för revisorerna i och med hans medverkan.
Val av ansvarsområden för revisorerna
Det bestämdes att vänta med att fördela ansvarsområden till kommande 
sammanträde den 21 feb.
Aktuella granskningsrapporter
Denna punkt avhandlades huvudsakligen på sammanträdet med revisorerna 
för mandatperioden 2015-2018 som ägde rum just före detta sammanträde.
_______  
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2019

Justerandes sign

Rev § 2       

Val av presidium revisorerna

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att enligt valberedningsnämndens förslag för 
mandatperioden 1 januari 2019- 31 dec 2022 välja Ulla-Christina Lindberg (S) 
till ordförande, Lena Bottner (S) till 1:e vice ordförande och Birgit Johansson 
(M) till 2:e vice ordförande.

Ärendebeskrivning
Revisorerna väljer inom sig ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande för mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022. enligt 
reglemente för revisorerna 2015-2018. Enligt revisorernas nya och nu 
gällande reglemente är det kommunfullmäktige som fattar det formella 
beslutet vilket kommer ske den 11 februari 2019.
  
Beslutsunderlag
Kf § 43/2018: Val av uppdrag för mandatperioden 2019-2022.
_______
  

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2019

Justerandes sign

Rev § 3       

Revisionsplan 2019

Revisorerna beslut
Revisorerna beslutar att den 28 feb med stöd av sakkunnigt biträde från EY 
genomföra riskbedömning av Tomelilla kommun för 2019 och med 
riskbedömningen som grund besluta om revisionsplan där det framgår vilka 
granskningsinsatser inklusive fördjupade granskningsprojekt som ska 
genomföras 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska varje år genomföra en riskbedömning av kommunens 
verksamheter och med bland annat den som grund besluta om en 
revisionsplan. I revisionsplanen ska framgå vilka granskningsinsatser som ska 
genomföras under året.
_______
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2019

Justerandes sign

Rev § 4       

Internbudget för revisorerna 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar godkänna av kommunfullmäktige beviljad budgetram på 
747 tkr för 2019 och anpassa sin internbudget utifrån budgetramen.

Revisorerna beslutar också för att genomföra de besparingar som krävs 
undersöka möjligheten med revisorerna för 2018 att granskningen av 
avyttring av inventarier i revisionsplanen för 2018 flyttas till revisionsplanen 
för 2019 eftersom granskningen ännu ej är genomförd men delvis betald.

Ärendebeskrivning
För 2019 har kommunfullmäktige beviljat revisorerna 747 tkr. Det är en 
minskning med 94 tkr i jämförelse med 2018. I jämförelse med utfall behöver 
en besparing på 87 tkr göras.

I 2018 års internbudget budgeterades 308 tkr till revisorernas fasta och 
rörliga arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättningar och 
eventuella övriga kostnadsersättningar. Utfallet blev 257 tkr. 

Första kvartalet 2019 har revisorerna dubbel uppsättning, men eftersom det 
för närvarande endast finns fyra revisorer och två av dem fortsätter i nya 
revisionen, så blir merkostnaden endast ca 20 tkr. Detta innebär att 
kostnaden för de fasta arvodena 2019 blir ca 162 tkr. 

Under 2018 var kostnaden för de rörliga arvodena, inklusive ersättning för 
förlorad arbetsinkomst, ca 121 tkr. Det är rimligt att denna kostnad inte ökar 
ytterligare. I jämförelse med kommunens nämnder är kostnaden för 
revisorerna hög. Exempelvis har byggnadsnämnden en total budget för 2019 
på 204 tkr och kultur- och fritidsnämnden har en budget för 2019 på 220 tkr. 
Båda dessa nämnder har fem ledamöter och fem ersättare och är alltså 
dubbelt så många som revisorerna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2019

Justerandes sign

§ 4 forts

Förvaltningen föreslår att budgeten för revisorernas arvoden, ersättning för 
förlorad arbetsinkomst m.m. blir 283 tkr för 2019. Det är en besparing på 25 
tkr i förhållande till internbudgeten 2018.

Återstår gör 464 tkr till köpta tjänster av EY, utbildning för revisorerna och 
övrigt. Det är alltid rimligt att ha en mindre post i internbudgeten för 
oförutsedda kostnader och 10 tkr avsätts för detta. Eftersom tre av 
revisorerna är nya så är det rimligt att avsätta åtminstone 20 tkr för utbildning 
under 2019. Därmed återstår 434 tkr till köpta tjänster av EY. 

Budgeten för detta 2018 var 503 tkr och utfallet blev 568 tkr. Det gällande 
avtalet stadgar att det finns en fast kostnad på 95 tkr för granskning av 
årsredovisning och delårsrapport, processtöd till revisionens arbete med 
riskbedömning, processtöd i framtagande av revisionsplan, årlig 
ansvarsgranskning, sammanfattning av årets granskningar m.m. Det innebär 
att det återstår 339 tkr att köpa granskningsrapporter för. 

Under 2018 köptes granskningar för 436 tkr, så det blir utrymme för en 
granskning mindre 2019 än 2018. Varje granskning kostade 68-85 tkr.

Under 2018 köptes också övriga tjänster av EY för 37 tkr. Detta var t.ex. 
framtagande av presentation av revisionsplan, presentation i fullmäktige, 
medverkan SÖSK-möte m.m. Denna post i internbudgeten föreslås strykas. 
Skulle några övriga tjänster behöva köpas av EY så kan posten på 10 tkr för 
oförutsett användas.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2019

Justerandes sign

§ 4 forts

Tillägg till kanslichef Johan Linanders tjänsteskrivelse:

Revisorerna diskuterade under sammanträdet möjliga besparingar med 
anledning av de nya budgetförutsättningarna och var överens om att det var 
genom lägre kostnader för fördjupade granskningar som huvuddelen av 
besparingarna kunde ske. Ett förslag på mötet var att granskningen av 
avyttring av inventarier i revisionsplanen för 2018 flyttas till 2019 och 
därmed också ingår i ansvarsprövningen för 2019. Anledningen var att 
granskningen ännu inte gjorts men delvis är betald. Om revisorerna för 2018 
anser sig kunna göra ansvarsprövningen och avge revisionsberättelse utan 
denna granskning som underlag kan det här ske en viss besparing genom att 
en fördjupad granskning som delvis är betald med 2018-års budget ingår i 
revisionsplanen för 2019. Innan definitivt beslut fattas måste det godkännas 
av revisorerna för 2018.
Revisorerna var också överens om att ytterligare minska antalet fördjupade 
granskningar under 2019 med minst en granskning som en besparingsåtgärd. 
Detta bör beaktas när beslut om revisionsplan för 2019 fattas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 14 januari 2019.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen – anmälningsärende
Ekonom Emelie Olsson
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2019

Justerandes sign

Rev § 5       

Utbildning för revisorerna

Revisorernas beslut
Revisionen  och ordförande beslutar 
att          i efterhand godkänna att Ulla-Christina Lindberg deltagit i SKL:s 
utbildning God Revisonssed i Malmö den  22 januari 2019,
att          Birgit Johansson och Tomas Talik deltager i Ernst & Youngs 
utbildning för revisorer den 4 februari i Malmö,
att          Ulla-Christina Lindberg, Erica Toft) deltager i Tomelilla kommuns 
utbildning för nyvalda förtroendevalda den 4-5 februari på Backagården 
Höör,
att          ersättningar och arvode ska utgå för dessa utbildningar.

Ärendebeskrivning
EY anordnar en utbildning för nyvalda revisorer i Malmö den 4 februari dit 
även Tomelilla kommuns förtroendevalda revisorer bjudits in.
_______  
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2019

Justerandes sign

Rev § 6       

Sammanträden och möten 2019 revisorerna

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att avhålla möte den 21 februari gällande sina 
arbetsformer under mandatperioden och den 28 februari gällande dels 
revisionsplan för 2019 och dels kring upphandling av revisionstjänster från 
och med 2020. Övriga sammanträden samt möten med nämndpresidier 
kommer beslutas senare.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska besluta om sina interna möten samt möten med KF och 
övriga nämnder under 2019.
_______  
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