
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
22 maj 2019

Plats och tid Svea Hund kommunhuset, den 22 maj 2019, kl. 08.30-12.00

Beslutande Ulla-Christina Lindberg (S), ordförande
 Anita Ullmann Kradjian (S), 1:e vice ordförande
 Birgit Johansson (M), 2:e vice ordförande

Tomas Talik (SD)

Ej närvarande Erica Toft (C)

Övriga närvarande Olof Hammar, nämndsekreterare
Malin Lundberg, sakkunnig revisor EY
Britt-Marie Börjesson, kommunchef § 36, kl 11-12

Utses att justera Anita Ullmann Kradjian (S)   

Justerade paragrafer §§ 36-40

Justeringens plats Kommunkansliet, kommunhuset 05 juni 2019
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Ulla-Christina Lindberg (S)

Justerare
Anita Ullmann Kradjian (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Revisorerna

Sammanträdesdatum 22 maj 2019

Datum då anslaget sätts upp 05 juni 2019

Datum då anslaget tas ned 28 juni 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
22 maj 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 36 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2019
§ 37 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom LSS från vård och 

omsorgsnämnden
§ 38 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen
§ 39 Möte med Österlenhem AB och TIAB
§ 40 Sammanträde med verksamhetschefer och nämndpresidier 23-24 oktober
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

Rev § 36 Dnr KS 2019/30

Dialoger och informationsärenden revisorerna 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna informationen och lägga densamma till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:

1. Välkommen till revisionen Anita Ullmann Kradjian
Ordförande och övriga revisorer hälsade Anita välkommen som 
förtroendevald revisor. Kommunfullmäktiges beslut den 6 maj
”Kommunfullmäktige beslutar att utse Anita Ullmann Kradjian (S) 
som revisor och 1:e vice ordförande för revisionen i Tomelilla 
kommun i stället för Lena Bottner (S).”

2. Jäv vid dagens sammanträde
Ingen anmälde jäv. Ulla-Christina Lindberg meddelade att hennes 
make Torbjörn Lindberg kommer avgå som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden och därmed kommer hon inte framöver vara jävig i 
samband med ärenden och beslut rörande kultur- och fritidsnämnden.

3. Senaste protokollet 2019-04-17
Inga synpunkter på senaste protokollet.

4. Avrapportering från läsning av protokoll
Birgit Johansson rapporterade från läsning av familjenämndens 
senaste protokoll som bland annat handlade om 
organisationsförändringar inom skolverksamheten och 
skolskjutsupphandlingen.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

§ 36 forts

5. Avrapportering från samarbetspartners
Fanns inget att rapportera.

6. Avrapportering från utbildningar 10 och 16 maj
Avrapportering skedde från SÖSK-utbildningen den 10 maj samt EY-
utbildningen den 16 maj. Revisorerna hade enbart positivt att 
rapportera från dessa.

7. Planering för möte i juni med KSAU och KF:s presidium
Ulla Christina Lindberg har tagit fram en mall för mötet med 
kommunfullmäktiges presidium den 19 juni.

8. Utbildning i Netpublicator
Nämndsekreteraren hade på mötet en kortare visning igen av hur 
netpublicator används via ipad för att läsa handlingar och att göra 
noteringar digitalt i handlingarna. 

9. Revisorernas ekonomi
Revisorerna fick del av den senaste informationen gällande ekonomin 
via en skriftlig rapport från ekonomisystemet.

10. Möte med kommunchef Britt-Marie Börjesson kl 11-12
Kommunchef Britt-Marie Börjesson deltog vid mötet och berättade 
om framförallt tillitsbaserad styrning i Tomelilla kommun. 
Kommunchefen framförde också kritiska synpunkter gällande den 
granskning som utförts i kommunen.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

Rev § 37 Dnr KS 2019/109

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
LSS från vård och omsorgsnämnden

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna redovisningen och lägga densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av 
insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya beslut som ej verkställts inom 90 dagar under 1:a kvartalet har 
rapporterats till IVO.

Beslut som ej verkställts inom 90 dagar och som fortfarande inte 
verkställts. Samtliga beslut gäller boende enligt 9 § p. 9 LSS och besluten har 
inte kunnat verkställas på grund av att det saknas ledigt boende. 

En brukare : Beslut från  2017-08-24*.
En brukare: Beslut från  2017-11-18.
En brukare: Beslut från  2018-04-13. Köper plats i väntan
En brukare :Beslut från 2017-05-05*
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

§ 37 forts

En brukare: Beslut från   2018-05-29.
En brukare: Beslut från   2018-06-25.
En brukare: Beslut från 2018-07-02*. 
En brukare: Beslut från  2018-07-17.
En brukare: Beslut från 2018-08-29. Orsak, inget ledigt boende 

*Erbjudits en gång i och tackade då nej. Behov kvarstår

Åtta personer (8) är erbjudna lägenhet på LSS boendet Stafettgatan 1 och en 
på ett annat boende. Först vid inflyttning kan besluten återrapporteras som 
verkställda till IVO.  

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att godkänna redovisningen och lägga densamma till 
handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Von 2019.226
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

Rev § 38 Dnr KS 2019/66

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna redovisningen och lägga densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens 
revisorer rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 
nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller 
och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. Även beslut som 
avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre månader från dagen då 
verkställigheten avbröts ska rapporteras.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Enligt 16 kap 6 g § SoL ska nämnden också anmäla till IVO och revisorerna 
när ett beslut som tidigare rapporterats enligt 6 f § har verkställts. Datum för 
verkställigheten ska då anges.
En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar 
vite.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

§ 38 forts

Kvalitetschef har delegation gällande rapporteringen till IVO. 

För första kvartalet 2019 finns inga beslut där verkställighet inte skett inom 
90 dagar. Nämnden har heller inte någon verkställighet av tidigare 
rapporterade beslut att anmäla.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att godkänna redovisningen och lägga densamma till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2019.228.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

Rev § 39 Dnr KS DiaNr

Möte med Österlenhem AB och TIAB

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att revisorernas möte i september ska äga rum hos 
Österlenhem AB den 18 sept kl 08.30. I samband med mötet ska dialog ske 
med representanter från Österlenhem AB och TIAB.

Ärendebeskrivning
Samtliga förtroendevalda revisorer i kommunen är också lekmannarevisorer i 
de helägda kommunala bolagen Österlenhem AB och TIAB. I uppdraget 
som lekmannarevisorer bör ett dialogmöte under hösten ske med bolagen.
_________
  

  

Beslutet skickas till:

Österlenhem AB och TIAB, VD Pia Brink
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

Rev § 40 Dnr KS 2019/43

Sammanträde med verksamhetschefer och 
nämndpresidier 23-24 oktober

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att bjuda in nämndpresidier och verksamhetschefer till 
möten den 23-24 oktober enligt upprättat förslag från ordförande. 
Revisorerna beslutar också att ställa in ordinarie sammanträde den 23 
oktober.

Ärendebeskrivning
Ordförande presenterade på sammanträdet ett förslag till schema för möten 
med nämndpresidier och verksamhetschefer den 23-24 oktober. Revisorerna 
har tidigare beslutat att under hösten bjuda in till sådana överläggningar. 
  
Beslutsunderlag
Schema för möten med presidier 23-24 okt, handlingsid Ks 2019.1755

Förslag till beslut under sammanträdet
Tomas Talik (SD) ansåg dels att överläggningarna borde ske tidigare under 
året och dels att det blir alldeles för komprimerat med så många möten under 
två dagar och meddelade att han inte kommer delta. Ordförande Ulla-
Christina Lindberg (S) meddelade att det inte varit möjligt att förlägga 
mötena tidigare på året dels på grund av att revisorerna för mandatperioden 
2019-22 påbörjade sitt arbete först under våren och dels på grund av att 
andra uppdrag som upphandlingen av revisionstjänster för 2020 och framåt 
hade behövt prioriteras.
Beslutsgång
Efter ställd proposition framkom att övriga revisorer ställde sig positiva till 
ordförandes förslag och ingen delade Tomas Taliks synpunkter. Därför 
beslutades att genomföra möten enligt ordförandes förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder
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