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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
18 september 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 47 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2019
§ 48 Budget 2020 för revisorerna
§ 49 Projektplan för granskning av kostverksamheten
§ 50 Inbjudan till EY:s utbildningsdag 6 nov
§ 51 Inbjudan till presidiemöte för revisorer i SÖSK
§ 52 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen
§ 53 Ej verkställda gynnande beslut LSS från Von
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

Rev § 47 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.

2. Revisorernas ekonomi och verksamhetsanalys dr-2 
Revisorerna redovisar för perioden jan-aug 2019 ett ekonomiskt 
överskott på 171 tkr. För helåret prognosticeras ett nollresultat, dvs en 
budget i balans. Främsta anledningen till avvikelsen i delårsrapporten är 
att största delen av faktureringen för utförda konsulttjänster kommer ske 
under sista tertialet.

3. Senaste protokollet 2019-08-15
Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet.

4. Avrapportering från läsning av protokoll 
Protokoll från styrelsemöte för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tygeån den 23 augusti hade bifogats handlingarna.

Revisorerna påtalade att man har men inte ska ha tillgång till 
sekretessärenden i Överförmyndarnämndens protokoll. 
Nämndsekreteraren fick i uppdrag att undersöka varför så är fallet och 
tillse att man framöver endast har tillgång till den offentliga delen av 
protokollet.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

§ 47 forts

Birgit Johansson avrapporterade från sin läsning av familjenämndens och 
vård och omsorgsnämndens senaste protokoll som bl a handlade om 
skolorganisationen inkl indragning av tjänster, att ett utökat samarbete ska 
ske mellan vård och omsorgsnämnden och pensionärsrådet och att det 
finns förslag på att införa en avgift för tekniska hjälpmedel i kommunen.

5. Avrapportering från samarbetspartners
Fanns inget att avrapportera.

6. Yttranden gällande revisorernas granskning av avyttring av 
inventarier 

Yttranden hade inkommit från samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen som gicks igenom. Därefter diskuterades det hur 
revisorerna på ett strukturerat sätt ska följa upp de åtgärder som 
nämnderna i sina yttranden redogör för ska vidtas med anledning av 
revisorernas granskningar. Revisorerna bestämde att minst en gång per år 
följa upp tidigare inkomna yttranden.

7. Ny skrift från SKL i netpublicator
Skriften gällande revision i kommunala samverkansorgan finns nu utlagd i 
mappen SKL utbildningsmaterial.

8   Information gällande granskningen av färdtjänsten
Informationsblad och projektplan för granskningen har inkommit från 
Region Skånes revisionskontor.

8. Delårsbokslut 2. 
Mötet äger rum måndagen den 21 oktober kl 08.30 i Svea Hund. Först ett 
internt möte och därefter är KSAU inbjudna kl 10.00.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

§ 47 forts

9. Inför möten med verksamhetschefer och nämndpresidier
Frågor inför mötena gicks igenom och nämndsekreteraren fick i uppdrag 
att komplettera dokumentet gällande specifika frågor till de olika 
nämnderna.

10. Uppstartsmöte med KPMG 12 december
Mötet äger rum den 12 december och inleds med en gemensam jullunch 
på Ingelsta Kalkon kl 12.00 dit såväl KPMG som EY är inbjudna

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

Rev § 48 Dnr KS 2019/155

Budget 2020 för revisorerna

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
revisorernas budget för 2020 ska uppgå till 1 075 000 kr.

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal för inköp av revisionstjänster gäller till och med att 
revisionsberättelse för bokföringsåret 2019 avlämnats. Därför har en 
upphandling av revisionstjänster för bokföringsåren 2020-2021 med 
möjlighet till förlängning ytterligare två år skett under 2019.
 
Marknadspriserna för inköp av revisionstjänster har stigit sedan senaste 
upphandlingen. Därför innebär det nya avtalet ökade kostnader och därmed 
behövs också ett ökat anslag till revisorerna från och med budgetåret 2020 
för att revisorerna ska kunna utföra den revision som kommunallagen kräver 
och för att revisorerna baserat på genomförd granskning ska kunna avlämna 
sin revisionsberättelse.

Det nya avtalet kräver enligt ekonomiavdelningens beräkningar ett utökat 
anslag på 328 tkr 2020 jämfört med 2019 och en totalt budget på 1 075 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revisorernas budget för 2020 ska uppgå till 
1 075 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-09-11, handlingsid: 
Ks 2019.2905
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

Rev § 49 Dnr KS 2019/153

Projektplan för granskning av kostverksamheten

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna projektplanen för granskning av 
kostverksamheten i Tomelilla kommun. Kostnaden för granskningen är 
beräknad till 90 tkr exklusive moms.

Ärendebeskrivning
Revisorerna gav EY i uppdrag att till dagens sammanträde ta fram ett förslag 
till projektplan för granskning av kostverksamheten. EY har skickat ett utkast 
till projektplan med handlingsid: Ks 2019.2831

Förvaltningens förslag till beslut
Revisorerna beslutar att godkänna projektplanen för granskning av 
kostverksamheten i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Utkast till projektplan från EY, handlingsid: Ks 2019.2831
_________

Beslutet skickas till:

EY AB, Malin Lundberg
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

Rev § 50 Dnr KS 2019/65

Inbjudan till EY:s utbildningsdag 6 nov

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att Ulla-Christina Lindberg, Birgit Johansson, Anita 
Ullmann och Tomas Talik deltar vid utbildningsdagen den 6 november

Ärendebeskrivning
Förhandsinfo har inkommit från EY om att deras utbildningsdag för 
förtroendevalda revisorer äger rum den 6 november. Eftersom dagens 
sammanträde är det sista innan dess så bör beslut fattas om deltagande.

När den formella inbjudan inkommer så sköter antingen ordförande eller 
nämndsekreterare den formella anmälan av de som revisorerna på dagens 
sammanträde beslutar ska delta.

Förvaltningens förslag till beslut
Revisorerna beslutar att x deltar vid utbildningsdagen den 6 november
_________

  

Beslutet skickas till:

EY AB, Malin Lundberg(för anmälan av deltagare)
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

Rev § 51 Dnr KS 2019/65

Inbjudan till presidiemöte för revisorer i SÖSK

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att anmäla Ulla-Christina Lindberg, Anita Ullmann och 
Birgit Johansson till presidiemötet för revisorer i SÖSK den 11 oktober i 
Simrishamn

Ärendebeskrivning
Inbjudan har inkommit till presidiemöte för revisorer i SÖSK-kommunerna. 
Mötet kommer äga rum på hotell Svea i Simrishamn den 11 oktober.

Förvaltningens förslag till beslut
Revisorerna beslutar att anmäla xxx till presidiemötet för revisorer i SÖSK 
den 11 oktober i Simrishamn.

Beslutsunderlag
Inbjudan och program till presidiemöte för revisorer i SÖSK,handlingsid: Ks 
2019.2911
_________

Beslutet skickas till:

Simrishamns kommun, revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

Rev § 52 Dnr KS 2019/66

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom äldre- och handikappomsorgen

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna informationen och att 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 att 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.

För andra kvartalet 2019 har samtliga beslut enligt socialtjänstalgen verkställts 
inom 90 dagar. Nämnden har heller inte någon verkställighet av tidigare 
rapporterade beslut att rapportera till IVO.

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

Beslutsunderlag
Beslut i vård och omsorgsnämnden 2019-08-29, Von § 59/2019
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

Rev § 53 Dnr KS 2019/109

Ej verkställda gynnande beslut LSS från Von

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna informationen och att 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 ej verkställda beslut har rapporterats till IVO.

Beslut som har rapporterats som verkställda till IVO under andra 
kvartalet. Samtliga beslut gäller boende enligt 9 § p. 9 LSS.  Totalt 8 beslut 
har rapporterats som verkställda under perioden. Väntetiden har som längst 
varit drygt 18 månader. 

1. Kvinna född 1957. Beslut från 2017-05-05. Erbjuden men tackat nej 
2017-10-17 och 2018-10-23. Beslutet verkställdes 2019-06-03. 

2. Kvinna född 1993. Beslut från 2017-08-24. Erbjudits boende 2017-
10-30 och 2018-05-22 men tackat nej båda gångerna. Beslutet 
verkställdes 2019-05-30.  

3. Man född 1998. Beslut från 2017-11-18. Verkställt 2019-05-16. Behov 
har under väntetiden tillgodosetts med korttidsvistelse. 
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 september 2019

Justerandes sign

§ 53 forts

4. Kvinna född 1973. Beslut från 2018-04-13. Verkställt 2019-06-01. 
Behovet har under väntetiden tillgodosetts med plats på externt 
vårdboende. 

5. Man född 1998. Beslut från 2018-05-29. Verkställt 2019-05-18. Bott 
på familjehem i avvaktan på LSS boende. 

6. Kvinna född 1979. Beslut från 2018-06-25. Verkställt 2019-05-27.
7. Man född 1975. Beslut från 2018-07-02. Erbjudits men tackat nej 

2018-11-07 och 2019-03-19. Beslutet verkställt 2019-07-01. 
8. Kvinna född 2000.  Beslut från 2018-07-17. Verkställt 2019-05-06.
9. Kvinna född 1996.  Beslut från 2018-08-29. Tackade ja till erbjuden 

lägenhet 2019-03-27. Inflyttning uppskjuten till 2019-09-01 enligt 
egen begäran. 

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

Beslutsunderlag
Beslut i vård och omsorgsnämnden 2019-08-29, § 57/2019
_________
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