
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 oktober 2019

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset, den 21 oktober 2019, kl. 08.30-12.30

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

Tomas Talik (SD)
Inger Johanson-Thor (C)

Övriga närvarande Malin Lundberg, EY
Daniel Lantz, EY
Per-Martin Svensson (M), §55
Per Gustavsson (SD), § 55
Sara Anheden (S), § 55
Elisabeth Wahlström, ekonomichef, § 55

Utses att justera Birgit Johansson (M)   

Justerade paragrafer §§ 54-57

Justeringens plats Kommunkansliet, kommunhuset, 24 oktober 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 21 oktober 2019

Datum då anslaget sätts upp 24 oktober 2019

Datum då anslaget tas ned 20 november 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 oktober 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 54 Dialoger och informationsärenden 2019-10-21
§ 55 Delårsrapport jan-aug 2019
§ 56 Utbildningsdag EY 6 november
§ 57 SÖSK-gemensam granskning av socialtjänsten
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2019

Justerandes sign

Rev § 54      

Dialoger och informationsärenden 2019-10-21

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna informationen och lägga densamma till
Handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlades på dagens 
sammanträde:

1. Jäv
Ingen anmälde jäv.

2. Föregående protokoll 2019-09-18
Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet.

3. Revisorernas nya ledamot
Inger Johanson-Thor hälsades välkommen som ny förtroendevald revisor 
i kommunen. Övriga revisorer presenterade sig kortfattat i samband med 
välkomnandet.

4. Avrapportering från samarbetspartners
Anita har varit på miljöförbundet. Det var ett uppstartsmöte där alla var 
nya och de gick igenom arbetsformer framöver. De hade en dialog kring 
förbundets budget och att de vet att länsstyrelsen kommer ställa krav 
framöver på utökad tillsyn av enskilda avlopp. Detta var lagt som en 
minuspost.
Ordförande skickade i samband med att hon blev vald i Ökrab som 
revisor frågan gällande hur arbetsformerna såg ut och när revisorerna 
träffas. Det har nu bokats ett möte i november. 
Birgit har varit på SÖRF och där är prognosen för helåret nära noll.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2019

Justerandes sign

Rev § 55 Dnr KS 2019/77

Delårsrapport jan-aug 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att avge bedömning gällande granskning av 
delårsrapport jan-aug 2019 enligt handlingsid: KS 2019.3364.

Ärendebeskrivning
Daniel Lantz från EY presenterar resultatet gällande granskningen av 
delårsrapporten som finns sammanställt i rapporten ”Översiktlig granskning 
av delårsrapport per 2019-08-31.” med handlingsid: KS.2019.3365.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström redogör för innehållet i delårsrapporten. 
Fokus har varit på helårets resultat och inte på resultatet per 2019-08-31. 
Mellan 2019-04-30 och 2019-08-31 har verksamheternas underskott minskat 
från -11,7 miljoner till -6,9 miljoner. Daniel kompletterar med en redovisning 
av revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott deltar vid behandlingen av ärendet och ett 
antal frågor som finns dokumenterade i minnesanteckningar lyfts upp.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att avge bedömning gällande granskning av 
delårsrapport jan-aug 2019 enligt handlingsid: KS 2019.3364.

Beslutsunderlag
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31.” med handlingsid: 
KS.2019.3365.
EY: Förvaltningarnas åtgärder dr-2, handlingsid: KS.2019.3366
_________

Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2019

Justerandes sign

Rev § 56 Dnr KS 2019/65

Utbildningsdag EY 6 november

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att även Inger Johanson-Thor ska delta vid EY:s 
utbildningsdag den 6 november.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade 2019-09-18 att Ulla-Christina Lindberg, Birgit 
Johansson, Anita Ullmann och Tomas Talik ska delta vid utbildningsdagen 
den 6 november. Därefter har även Inger Johanson-Thor valts in som 
ledamot i revisionen.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att även Inger Johanson-Thor ska delta vid EY:s 
utbildningsdag den 6 november.
  
Tidigare behandling
Revisorerna § 50/2019
_________

Beslutet skickas till:

Malin Lundberg, EY

5



TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2019

Justerandes sign

Rev § 57      

SÖSK-gemensam granskning av socialtjänsten

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att fortsätta dialogen med övriga SÖSK-kommuner 
gällande en gemensam granskning av hur de olika kommunernas 
socialtjänster arbetar och statistik över utfall.

Ärendebeskrivning
Vid presidiemötet för revisorer i SÖSK den 11 oktober i Simrishamn 
diskuterades att genomföra en gemensam granskningsinsats kring 
arbetsformerna för socialtjänsterna samt kring statistik över utfall i de olika 
kommunerna.
_________
  

  

Beslutet skickas till:

Revisorerna i SÖSK-kommunerna
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