
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 augusti 2019

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset, den 15 augusti 2019, kl. 13.00-15.00

Beslutande Ulla-Christina Lindberg (S), ordförande
 Anita Ullmann (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 (EY), deltog ej vid behandling och beslut av § 44, 

punkt 3, samt § 45

Utses att justera Birgit Johansson (M)     

Justerade paragrafer §§ 44-46

Justeringens plats Kommunkansliet kommunhuset 
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 15 augusti 2019

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-27

Datum då anslaget tas ned 2019-09-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 augusti 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 44 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2019
§ 45 Tilldelningsbeslut Revisionstjänster
§ 46 Utse revisor för kommungemensamma sammanträden med Tomelilla-

Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 augusti 2019

Justerandes sign

Rev § 44 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. Jäv vid dagens sammanträde
Ingen anmälde jäv vid dagens sammanträde

2. Avrapportering från möte med KFs presidium 2019-08-05
Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson avrapporterade från 
mötet med KF:s presidium den 5 aug där man framförallt diskuterat 
revisorernas budget för 2020 och framåt.

3. Revisorernas ekonomi
Senaste rapporten från ekonomisystemet gicks igenom.

4. Senaste protokollet 2019-06-19
Ordförande fick i uppdrag att stämma av att tiderna för mötena med 
verksamhetschefer och nämndpresidier 23-24 okt kommer fungera 
enligt upprättat schema.

5. Avrapportering från läsning av protokoll
Fanns inget att avrapportera eftersom kommunens nämnder haft 
sommaruppehåll.

6. Avrapportering från samarbetspartners
Fanns inget att avrapportera
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 augusti 2019

Justerandes sign

§ 44 forts

7. Granskning avyttring av inventarier: KS 28 aug (deras yttrande 
därmed försenat)
Ordförande fick i uppdrag att kontakta kommunstyrelsen med 
anledning av att deras yttrande som skulle avges i juli kommer 
behandlas i kommunstyrelsen först den 28 augusti.

8. Kommunens åtgärder efter revisorernas granskning av 
kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU 
medel. 
Revisorerna kommer lyfta ämnet i samband med mötena med 
verksamhetschefer och nämndpresidier med anledning av vad som 
framkom på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni.

9. Kommande granskningar under hösten/vintern.
- Den 22 oktober kommer revisorerna att från EY få redovisat 

deras granskning av tertialbokslut jan-aug 2019 och därefter 
kommer man träffa kommunstyrelsens presidium för att redovisa 
genomförd granskning och de slutsatser som framkommit.

- EY (Malin) fick i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram och 
presentera en projektplan för granskning av måltidsverkstan i 
Tomelilla kommun.

- Nästa sammanträde den 18 september kommer förläggas i lokaler 
hos Österlenhem. Revisorerna kommer då träffa styrelsen och VD 
för bolaget som ett led i granskningen. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 augusti 2019

Justerandes sign

Rev § 45 Dnr KS 2019/42

Tilldelningsbeslut Revisionstjänster

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att uppdraget att genomföra revisionstjänster för 
Tomelilla kommun och dess helägda bolag Österlenhem AB och Tomelilla 
industri AB för räkenskapsåren 2020-2021 med möjlighet till förlängning 
med ett år vid två tillfällen tilldelas KPMG AB.

Protokollsanteckning
Tomas Talik (SD) har inga invändningar mot själva tilldelningsbeslutet, men 
vill i protokollet ha inskrivet att han anser att kallelser till presentationerna 
från anbudsgivarna inte fungerat vilket fick till följd att han inte fick 
möjlighet att delta samt att han anser att samtliga revisorer borde ha kallats 
till mötet med KF:s presidium 2019-08-05.

Anita Ullman (S) delar inte kritiken utan framför att samtliga revisorer blivit 
informerade av ordförande om tid och plats för anbudsgivarnas 
presentationer dels på revisorernas sammanträde 2019-06-19 och dels via e-
post. Anita framförde också att det inte fanns någon anledning att kritisera 
ordförandes beslut att endast ordförande och 2:e vice ordförande träffade 
KF:s presidium 2019-08-05. Slutligen framförde Anita att det måste krävas av 
de förtroendevalda revisorerna att de har tillgång till och kan använda sin e 
post för kommunikation och sin ipad för att kunna ta del av handlingar till 
sammanträden och övrig dokumentation.

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal med EY AB löper till och med utgången av räkenskapsåret 
2019. Avtalet har redan förlängts maximalt enligt tidigare avtal och ny 
upphandling har därför genomförts för räkenskapsåren 2020-2021 med 
möjlighet till förlängning ett år vid maximalt två tillfällen. 
I uppdraget ingår att vara sakkunniga till kommunens revisorer respektive till 
lekmannarevisorerna i kommunens bolag Österlenhem AB och TIAB 
(Tomelilla Industri AB), samt lagstadgad revision i kommunens bolag 
Österlenhem AB och TIAB.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 augusti 2019

Justerandes sign

§ 45 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att uppdraget att genomföra revisionstjänster för 
Tomelilla kommun och dess helägda bolag Österlenhem AB och Tomelilla 
industri AB för räkenskapsåren 2020-2021 med möjlighet till förlängning 
med ett år vid två tillfällen tilldelas KPMG AB.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag hanteras via upphandlingssystemet TendSign.

Tidigare behandling
Revisorerna 2019-02-28, § 2019/14, Revisorerna beslutar att i samarbete med 
kommunens upphandlingsenhet starta processen med upphandling av 
revisionstjänster för 2020 och framåt.
Revisorerna 2019-03-21, § 2019/26, Revisorerna beslutar att gå vidare med 
upphandlingsprocessen genom att tillsammans med upphandlingsenheten ta 
fram skriftliga underlag till upphandlingen.
Revisorerna 2019-04-17, § 2019/35, Revisorerna beslutar att efter 
uppdatering av förfrågningsunderlag och övriga dokument knutna till 
upphandlingen samt dialog med Österlenhem AB och TIAB ge 
upphandlingsenheten i uppdrag att påbörja upphandlingen i form av 
annonsering enligt regelverket i lagen om offentlig upphandling (LOU)
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige för kännedom
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 augusti 2019

Justerandes sign

Rev § 46 Dnr KS 2019/30

Utse revisor för kommungemensamma sammanträden 
med Tomelilla-Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att fortsätta delta vid sammanträdena mellan revisorerna 
och Överförmyndarnämnden och att utse Anita Ullmann till att representera 
revisorerna i Tomelilla kommun vid gemensamma möten med Tomelilla-
Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd.

Ärendebeskrivning
Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommun har en gemensam 
överförmyndarnämnd. Nämnden tillhör organisatoriskt Tomelilla kommun 
och granskas inom ramen för den revision som görs av Tomelilla kommuns 
räkenskaper och verksamhet. Revisorer från de tre kommunerna brukar 
gemensamt ha två formella möten med överförmyndarnämnden varje år och 
revisorerna har därför dels att besluta om man ska fortsätta med dessa möten 
som en del av revisionen av nämnden och dels i så fall utse en av revisorerna 
till att representera kommunen vid dessa gemensamma revisionsmöten.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att fortsätta delta vid sammanträdena mellan revisorerna 
och Överförmyndarnämnden och att utse Anita Ullmann till att representera 
revisorerna i Tomelilla kommun vid gemensamma möten med Tomelilla-
Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd.

Beslutsunderlag
E post korrespondens mellan revisionens ordförande i Ystads respektive 
Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2019.2637
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna i Ystad och Sjöbo kommun
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