
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
19 juni 2019

Plats och tid Picasso kommunhuset, den 19 juni 2019, kl. 08.30-14.00

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 (deltog ej vid behandling av § 

41 punkt 2-3)

Utses att justera Birgit Johansson (M)   

Justerade paragrafer §§ 41-43

Justeringens plats Kommunkansliet, kommunhuset 01 juli 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 19 juni 2019

Datum då anslaget sätts upp 01 juli 2019

Datum då anslaget tas ned 25 juli 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
19 juni 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 41 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2019
§ 42 Granskningsrapport och missiv intern kontroll
§ 43 Revisionssamverkan mellan Skånes kommuner och  Region Skåne 2019
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

Rev § 41 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 behandlades på dagens 
sammanträde:

1. Jäv vid dagens sammanträde

Ingen anmälde jäv.

2. Information gällande upphandlingen av revisionstjänster

Upphandlingssamordnare Petra Alm informerade om inkomna anbud och 
det bestämdes att revisionsbolagen skulle bjudas in för att presentera sina 
anbud den 3 juni. 

3. Revisorernas ekonomi

En utskrift från ekonomisystemet gällande det aktuella ekonomiska läget 
presenterades av nämndsekreteraren.

4. Senaste protokollet 2019-05-22

Tomas Talik (SD) ansåg inte att dokumentationen i senaste protokollet om 
att han där yrkade att möten med verksamhetschefer och nämndpresidier 
borde ske tidigare under året stämde. Tomas menade att han yrkat att mötena 
borde vara mer utspridda under året. Övriga revisorer menade att det som 
stod i protokollet överensstämde med vad han sagt på sammanträdet.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

§ 41 forts

5. Avrapportering från läsning av protokoll
Det fanns inte så mycket att avrapportera. Birgit Johansson redogjorde för 
senaste protokollet från familjenämndens utbildningsutskott. Anita Ullmann 
ska kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund för att få tillgång till 
deras protokoll.

6. Avrapportering från samarbetspartners
Birgit avrapporterade från senaste SÖRF sammanträdet.

7. Kommunfullmäktige 2019-06-17
Anita valdes till lekmannarevisor i Österlenhem AB och TIAB samt revisor i 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund vid sammanträdet.

Som informationsärende behandlades- ”Granskning av kommunstyrelsens 
hantering av projekt finansierade av EU-medel” och KF beslutade lägga 
informationen till handlingarna.

8. God revisionssed, synpunkter från EY
Sakkunnig revisor från EY hade inför dagens möte återigen lyft frågan om 
nämndsekreterarens medverkan vid revisorernas sammanträden eftersom 
han är anställd på kommunledningskontoret. EY menar att 
nämndsekreteraren i samband med uppdrag för revisorerna också formellt 
bör arbeta på direkt uppdrag av de förtroendevalda revisorerna och inte 
representera kommunledningskontoret. Ulla-Christina Lindberg ska i 
september kontakta kanslichef Johan Linander för att diskutera eventuellt 
ytterligare formalisering kring nämndsekreterarens roll i revisionen.

9. Rapportering från vattenråd
Ulla-Christina Lindberg avrapporterade från vattenrådets årsstämma för 
2018. Det saknades i årsredovisningen en balansrapport.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

§ 41 forts

10. Diskussion om kommunens verksamhet
På grund av tidsbrist kommer denna fråga diskuteras vidare på nästa 
sammanträde.

11. Kommande granskningar under året
Det viktigaste som diskuterades var kring hur uppföljning av tidigare 
granskningar skulle ske framöver

12. Budgetmissiv 2020
Revisorerna kommer inte yttra sig över alliansens budgetremiss.

13. Träffar med verksamhetschefer och presidier 23-24 okt
Detaljer har skickats ut till berörda förtroendevalda och tjänstemän. Det 
återstår fortfarande att bekräfta några av de planerade mötena.

14. Möte med KFs presidium och KSAU
Informella möten skedde kl 10 resp 11. Nämndsekreteraren deltog inte och 
separata minnesanteckningar från dessa möten har skrivits av sakkunnig 
revisor från EY.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att godkänna informationen och lägga densamma till 
handlingarna
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

Rev § 42 Dnr KS 2019/91

Granskningsrapport och missiv intern kontroll

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att efter några mindre justeringar godkänna 
granskningsrapporten och skicka missivskrivelse och granskningsrapport till 
samtliga nämnder för yttrande senast 2919-10-15 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Rapporten ska dessutom skickas till 
revisorerna i Sjöbo och Ystads kommun för kännedom eftersom den 
gemensamma överförmyndarnämnden ingått i granskningen.

Revisorerna är medvetna om att det pågår ett arbete med att förbättra den 
interna kontrollen. Revisorerna rekommenderar att de förtroendevalda 
involveras i förbättringsarbetet och att nämnderna säkerställer att det tas 
fram en tydlig plan för hur förbättringsarbetet ska fortskrida med till exempel 
konkreta punkter för hur kompetensen och engagemanget kring intern 
kontroll och riskanalys ska ökas.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen granskat 
om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kan 
bedömas vara ändamålsenligt.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med intern kontroll inte kan bedömas vara fullt ut 
ändamålsenligt. Man grundar bedömningen på flera aspekter. För det första 
anser revisorerna att arbetet med riskanalyserna kan förbättras genom att öka 
antalet identifierade risker i verksamheten. För det andra bedömer 
revisorerna att nämnderna och kommunstyrelsen inte fullt ut följer 
reglementet vad gäller valet av kontrollmoment som ingår i deras 
internkontrollplaner. Vidare anser revisorerna att dokumentation kring 
genomförda kontroller vid uppföljningen som lämnas till kommunstyrelsen 
och nämnderna inte är tillräckligt utförliga.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

§ 42 forts

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

 tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetsanalys,
 stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att 

kontroller sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker, samt

 involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen.

Vidare rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:

 upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av genomförda 
kontrollmoment och säkerställa att dessa efterlevs.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens och nämndernas skriftliga svar 
framfört senast 2019-10-15.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar godkänna granskningsrapporten och skicka 
missivskrivelse och granskningsrapport till samtliga nämnder för yttrande 
senast 190925 samt till kommunfullmäktige för kännedom

Beslutsunderlag
Granskningsrapport intern kontroll från EY, handlingsid: KS 2019.2077
Missiv från revisorernas ordförande, handlingsid: KS 2019.2076
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom
Revisorerna i Ystad och Sjöbo kommun för kännedom
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

Rev § 43 Dnr KS 2019/129

Revisionssamverkan mellan Skånes kommuner och  
Region Skåne 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att delta i samverkansprojektet och att göra det genom 
att använda den konsult för granskningen som kommer upphandlas av 
Region Skånes revisionskontor till en kostnad av 20 tkr. Nämndsekreteraren 
fick i uppdrag att kontakta Region Skåne för att anmäla Tomelilla kommuns 
intresse av att delta.

Ärendebeskrivning
Styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne har beslutat att som gemensam 
granskning under 2019 erbjuda ”Granskning av färdtjänst”. De kommuner 
som överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till Region Skåne 
bjuds in att delta i granskningen.
En projektplan för granskningen finns framtagen.

Kommunerna kommer att ha möjlighet att välja att genomföra en
granskning av den egna kommunen själva, eller att få denna granskning
genomförd av en konsult som Region Skåne upphandlar.

De kommuner som önskar att genomföra granskningen i egen regi, baserad
på projektplanen som bifogas, ska bekosta detta själva. Om kommunen
väljer detta alternativ ska en färdigställd rapport lämnas in till Region
Skånes revisionskontor.

De kommuner som väljer att genomföra granskningen med hjälp av den
konsult som Region Skåne upphandlar kommer att debiteras 20 000 kr för
detta.

Beslut om att delta i granskningen ska skickas till Region Skåne senast den 28 
juni 2019
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 juni 2019

Justerandes sign

§ 43 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att delta eller inte delta i samarbetet.

Beslutsunderlag
Inbjudan från Region Skåne om att delta i granskning, handlingsid: KS 
2019.1922
Projektplan för granskningen, handlingsid: KS 2019.1923
_________

Beslutet skickas till:

Region Skånes revisionskontor
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