
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
28 februari 2019

Plats och tid Äppelkriget kommunhuset, den 28 februari 2019, kl. 08.00-11.00

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

Övriga närvarande Jacob Smith, EY

Anmält förhinder Lena Bottner (S), 1:e vice ordförande
Erica Toft (C)

Utses att justera Birgit Johansson (M)   

Justerade paragrafer §§ 11-16

Justeringens plats Kommunkansliet, kommunhuset
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Ulla-Christina Lindberg

Justerare
Birgit Johansson (M)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Revisorerna

Sammanträdesdatum 28 februari 2019

Datum då anslaget sätts upp 15 mars 2019

Datum då anslaget tas ned 11 april 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
28 februari 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 11 Ändringar i föredragningslistan
§ 12 Dialoger och informationsärenden
§ 13 Revisionsplan 2019
§ 14 Upphandling av revisionstjänster 2020-
§ 15 Revisorernas sammanträden 2019
§ 16 Jäv Ulla-Christina Lindberg
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2019

Justerandes sign

Rev § 11      

Ändringar i föredragningslistan

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar lägga till ärende om jäv för ordförande Ulla-Christina 
Lindberg (S) gällande ärenden som berör kultur- och fritidsnämnden
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2019

Justerandes sign

Rev § 12 Dnr KS 2019/30

Dialoger och informationsärenden revisorerna 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialog och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

1. Senaste protokollet 2019-02-21 (justeras samma dag som detta 
möte)
Birgit Johansson (M) påtalar att hon gärna vill att föregående 
protokoll skickas ut för genomläsning innan nästa sammanträde. Inga 
protokoll distribueras längre via papper men dom är normalt 
tillgängliga i läsplattorna dagen efter justering. Protokollet från 2019-
02-21 justerades i samband med dagens sammanträde.

2. Avrapportering från läsning av protokoll
Birgit Johansson rapporterar sina noteringar från läsning av protokoll 
från familjenämnden och vård och omsorgsnämnden.

Birgit Johansson påtalar också att ingen expediering av ej verkställda 
gynnande beslut verkar ske till revisorerna från vård och 
omsorgsnämnden. 

3. Avrapportering från samarbetspartners
Fanns inget att avrapportera på dagens sammanträde.

4. Information kring arbetet med revisorernas arbetsordning
Ulla-Christina Lindberg har tagit fram att utkast till arbetsordning för 
mandatperioden och gett samtliga i uppdrag att inkomma med 
synpunkter på sammanträdet den 21 mars.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2019

Justerandes sign

Rev § 13 Dnr KS 2019/29

Revisionsplan 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag att ta fram ett utkast till 
revisionsplan för 2019 utifrån dagens diskussioner inför sammanträdet 2019-
03-21.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsprojekt för år 2019, och vad som ligger till 
grund för valet av granskningar. Revisionsplanen har föregåtts av en risk- och 
väsentlighetsbedömning av kommunens verksamhet och denna utgör grund 
för valet av granskningsinsatser.

Granskning av kommunens kontroll vid avyttring av inventarier ingick i 
revisionsplanen för 2018 men har efter godkännande av revisorerna för 
mandatperioden 2015-2018 flyttats till 2019 och ingår därmed också i 
ansvarsprövningen för 2019.

Beslutsunderlag
Revisionsplan 2018 för revisorerna i Tomelilla kommun, handlingsid: KS 
2018.1574
Projektbeskrivning ” Granskning av kommunens kontroll vid avyttring av 
inventarier”
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2019

Justerandes sign

Rev § 14 Dnr KS 2019/42

Upphandling av revisionstjänster 2020-

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att i samarbete med kommunens upphandlingsenhet 
starta processen med upphandling av revisionstjänster för 2020 och framåt.
Inledningsvis ska ett förfrågningsunderlag utarbetas.

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal med EY löper till och med utgången av 2019. Avtalet har 
redan förlängts maximalt enligt tidigare avtal och ny upphandling för 2020 
och framåt måste därför genomföras under 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Revisorerna beslutar att i samarbete med kommunens upphandlingsenhet 
starta processen med upphandling av revisionstjänster för 2020 och framåt.

Beslutsunderlag
Tidigare upphandlingsunderlag och avtal för Tomelilla kommun samt 
underlag för Sjöbo kommuns senaste upphandling som administrerades av 
en tjänsteman som numera arbetar som upphandlare i Tomelilla kommun.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2019

Justerandes sign

Rev § 15 Dnr KS 2019/43

Revisorernas sammanträden 2019

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar om att genomföra följande formella sammanträden 
under kalenderåret 2019

29/1 kl 11.00 (redan genomfört)
21/2 kl 09.00 (redan genomfört)
28/2 kl 08.00 (redan genomfört)
21/3 kl 13.00
17/4 kl 13.00
23/5 kl 08.30
13/6 kl 08.30
15/8 kl 08.30
18/9 kl.13.00
23/10 kl 08.30
21/11 kl 13.00
12/12 kl 08.30

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska liksom övriga nämnder i kommunen genomföra ett antal 
formella sammanträden under året. Under förra mandatperioden hade 
revisorerna 11 sammanträden per år. Under 2019 kommer fler 
sammanträden eventuellt äga rum på grund av att det är första året på den 
nya mandatperioden. Förutom revisorernas egna sammanträden kommer 
revisorerna under året ha formella möten dels med kommunfullmäktiges 
presidium och dels med styrelserna och nämnderna.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2019

Justerandes sign

§ 15 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Revisorerna har redan haft formella sammanträden den 29 januari, 21 
februari och 28 februari. Revisorerna beslutar genomföra sammanträden 
enligt följande för resten av kalenderåret 2019:

21/3 kl 13.00
17/4 kl 13.00
23/5 kl 08.30
13/6 kl 08.30
15/8 kl 08.30
18/9 kl.13.00
23/10 kl 08.30
21/11 kl 13.00
12/12 kl 08.30
Tider för övriga möten beslutas senare.
_________
  

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kansliavdelningen

8



TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2019

Justerandes sign

Rev § 16 Dnr KS 2019/64

Jäv Ulla-Christina Lindberg

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar godkänna ordförande Ulla-Christina Lindbergs anmälan 
om jäv vid handläggning och beslut som berör revisorernas granskning av 
kultur- och fritidsnämnden.

Deltar inte i beslutet
Ulla-Christina Lindberg (S)

Ärendebeskrivning
Ulla-Christina Lindbergs make Torbjörn Lindberg har tillträtt som ordinarie 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Ulla-Christina Lindberg har därför 
anmält jäv när det gäller revisorernas granskning av kultur- och 
fritidsnämnden. Vid specifika granskningar av kultur- och fritidsnämnden 
kommer Ulla-Christina Lindberg inte delta i handläggning och beslut så länge 
hennes make sitter som ordinarie ledamot i nämnden.
_________

  

  

Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige
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