
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 november 2019

Plats och tid Svea Hund kommunhuset, den 21 november 2019, kl. 11.00-16.00

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 Olof Hammar, nämndsekreterare
Christer Yrjas (C), kommunfullmäktiges ordförande, § 58
Marianne Åkerblad (M), kfs 1e vice ordf, § 58
Anne-Maj Råberg (S), kfs 2:e vice ordf, § 58

Utses att justera Birgit Johansson (M)   

Justerade paragrafer §§ 58-63

Justeringens plats Kommunkansliet, kommunhuset 28 november 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 november 2019

Datum då anslaget sätts upp 28 november 2019

Datum då anslaget tas ned 27 december 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 november 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 58 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2019-11-21
§ 59 Yttranden gällande granskningen av intern kontroll 2019
§ 60 Uppdaterad arbetsordning för revisorerna 2019-2022
§ 61 Sammanträdesdagar 2020 för revisorerna
§ 62 SÖSK-gemensam granskning av socialtjänsten
§ 63 Inbjudan till konferens om framtidens revision
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Rev § 58 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. Senaste protokollet från 2019-11-21
Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet.

3. Revisorernas ekonomi per 2019-10-31 
Av den information som framgår i filen från ekonomisystemet är budgeten i 
balans men Ulla-Christina Lindberg skall stämma av med ekonomichefen 
samt med sakkunnig revisor för att få en klarare bild av det ekonomiska läget. 
Om utrymme finns kommer en uppföljning av 2018-års granskningar att 
beställas av EY.

4. Avrapportering från läsning av protokoll
Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson framförde att det ibland 
saknades dokument till familjenämndens handlingar i netpublicator efter att 
handlingarna publicerats och att det kunde göra det svårt att följa dessa 
ärenden.
Anita Ullmann informerade om att ärendet kring aktivitetspark hade pågått 
under ett flertal år i kultur- och fritidsnämnden. Nämndsekreteraren som 
också är sekreterare där informerade om att ärendet nu efter beslut om 
byggande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden. Det avsattes 2,5 mkr i 
2020-års budget för byggande av parken.
Ulla Christina Lindberg informerade om att hon varit på Ökrab och fått en 
bra genomgång av verksamheten
Revisorerna hade efter läsning av handlingar till familjenämndens och vård 
och omsorgsnämndens senaste sammanträde fått uppfattningen att förslaget 
på delegationsregler innebar en för långtgående delegation till förvaltningens 
tjänstemän.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

§ 58 forts

5. Avrapportering från samarbetspartners
Fanns inget att avrapportera.

6. Lunch på Ingelsta Kalkon 12 dec kl 12
Sakkunnig revisor från EY, två representanter från KPMG samt 
ekonomichefen är inbjudna och har tackat ja till lunchen. 

7. Uppstatsmöte med KPMG
Kommer ske efter jullunchen den 12 december i kommunhuset. Ekonomiska 
frågor samt 2020-års riskanalys och revisionsplan kommer då framförallt att 
diskuteras. Ekonomichef Elisabeth Wahlström kommer också att delta på 
mötet.

8. Revisionsplan 2020
Kommer lyftas på sammanträdet den 12 december. Det framfördes att det är 
viktigt att arbetet kommer igång så snabbt som möjligt för att kunna fatta 
beslut om planen i början på 2020.

9. Utvärdering av möten med verksamhetschefer och 
nämndpresidier 

Revisorerna träffades innan dagens förmella sammanträde för att utvärdera 
mötena. 

10. Möte med KFs Presidium 
Vid dagens möte med KF:s presidium diskuterades bl a hur presidiet 
uppfattat revisorernas arbete första året på den nya mandatperioden, 
kommande och pågående granskningar, revisorernas budget, samverkan 
inom SÖSK ur ett revisionsperspektiv, KPMG som ny revisionskonsult från 
2020, arvoden, utbildningar samt tid för nästa möte som bestämdes till den 
19 mars kl 13.
KFs presidium hade under året fått en mer positiv bild än tidigare av 
revisorernas arbete och framförallt granskningen av intern kontroll lyftes 
upp. Ulla-Christina Lindberg framförde att revisorernas arbete ska vara 
framåtsträvande och att det är viktigt att man har en god dialog med KF 
kring revisorernas pågående och framtida granskningar. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Rev § 59 Dnr KS 2019/91

Yttranden gällande granskningen av intern kontroll 
2019

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att behandla ärendet vid sitt nästa sammanträde 2019-
12-12 eftersom sakkunnig revisor var förhindrad att närvara vid dagens 
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Yttranden har inkommit på genomförd granskning från kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder som ordförande i missivskrivelsen begärde yttranden 
från. Dessutom har yttrande inkommit från Byggnadsnämnden.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna alternativt 
Revisorerna beslutar att med anledning av inkomna yttranden (här får 
ordförande och sakkunnig revisor gå igenom yttrandena och bestämma om 
de svar som inkommit föranleder några åtgärder).

Beslutsunderlag
Yttrande från kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2019.3263
Yttrande från vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 2019.3641
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2019.3642
Yttrande från familjenämnden, handlingsid: Ks 2019.3643
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2019.3644
Yttrande från byggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2019.3645
Yttrande från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, handlingsid: Ks 
2019.3646

5



TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

§ 59 forts

Tidigare behandling
2019-04-17: Revisorerna § 31/2019: Revisorerna beslutar godkänna 
projektplanen för granskning av intern kontroll 2019 med handlingsid Ks 
2019.1295.
2019-06-19: Revisorerna § 42/2019: Revisorerna beslutar att efter några 
mindre justeringar godkänna granskningsrapporten och skicka 
missivskrivelse och granskningsrapport till samtliga nämnder för yttrande 
senast 2919-10-15
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Rev § 60 Dnr KS 2019/26

Uppdaterad arbetsordning för revisorerna 2019-
20122

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att anta uppdaterad arbetsordning för mandatperioden 
2019-22 med handlingsid Ks 2019.3648

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 17 april 2019, § Rev 2019/29, om arbetsordning 
för mandatperioden 2019-2022. 
Arbetsordningen ligger fast, men i bilaga 1 i densamma finns en förteckning 
gällande fördelning av bevakning av styrelse och nämnder. Eftersom två 
revisorer avgått och två nya tillkommit sedan arbetsordningen antogs 
behöver fördelningen uppdateras.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar godkänna uppdateringen av arbetsordningen för 
mandatperioden 2019-2022

Beslutsunderlag
Uppdaterad arbetsordning för revisorerna för mandatperioden 2019-2022, 
handlingsid: Ks 2019.3648
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-11-11, handlingsid: 
Ks 2019.3649

Tidigare behandling
2019-03-21: Revisorerna § 19/2019: Revisorerna beslutar att justera utkastet 
till arbetsordning enligt genomgång på sammanträdet och därefter behandla 
den som beslutsärende på nästa sammanträde.
2019-04-17: Revisorerna § 29/2019: Revisorerna beslutar anta arbetsordning 
för mandatperioden 2019-22, handlingsid: KS 2019.1299. Eventuella 
förändringar i arbetsordningen under mandatperioden ska beslutas av 
revisorerna.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige och samtliga nämnder för kännedom
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Rev § 61 Dnr KS 2019/192

Sammanträdesdagar 2020 för revisorerna

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar fastställa sammanträdesdagar enligt ärendebeskrivningen 
för 2020

Ärendebeskrivning
Revisorerna föreslås att ha 11 sammanträden 2020. Innan revisionsplanen för 
2020 fastställts är det i nuläget avlämnande av revisionsberättelse för 2019 
samt uttalande gällande delårsrapport jan-aug som går att planera tidsmässigt.

Revisorerna föreslås ha sammanträden enligt följande. Sammanträdet som 
var planerat till den 20 augusti flyttas till den 26 augusti. Lokaler bokades av 
nämndsekreteraren efter dagens sammanträde och kommer äga rum i lokal 
Svea Hund.

Sammanträdesd
ag

Tid, plats

13 januari 08.30, kommunhuset
20 februari 08.30, kommunhuset
19 mars 08.30, kommunhuset
23 april 08.30, kommunhuset
19 maj 08.30, kommunhuset
18 juni 08.30, kommunhuset
26 augusti 08.30, kommunhuset
17 september 08.30, kommunhuset
22 oktober 08.30, kommunhuset
19 november 08.30, kommunhuset
10 december 08.30, kommunhuset
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

§ 61 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar fastställa sammanträdesdagar enligt ärendebeskrivningen 
för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-11-11, handlingsid: 
Ks 2019.3650
_________

Beslutet skickas till:

Kansliavdelningen – Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Rev § 62 Dnr KS 2019/193

SÖSK-gemensam granskning av socialtjänsten

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att avvakta med beslut om deltagande till nästa 
sammanträde 2019-12-12 eftersom sakkunnig revisor inte kunde närvara på 
dagens sammanträde. Revisorerna vill innan man fattar beslut om deltagande 
ha förtydligande gällande upplägget av granskningen samt vad den kommer 
att kosta.

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.

Revisorerna beslutade 2019-10-21 att fortsätta dialogen med övriga SÖSK-
kommuner gällande en gemensam granskning av hur de olika kommunernas 
socialtjänster arbetar och statistik över utfall.

2019-11-11 inkom från revisorernas ordförande i Ystad kommun en 
förfrågan gällande gemensam granskning och det fanns även bifogat ett 
förslag från EY, handlingsid: Ks 2019.3657, på vad som kan ingå i den 
gemensamma granskningen. Revisorerna i Ystad har begärt svar senast 2019-
12-08 från revisorerna i Tomelilla om deltagande.

Kostnad för granskningen var okänd vid dagens sammanträde.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att delta i den gemensamma granskningen kring 
arbetsformerna för socialtjänsterna samt kring statistik över utfall i de olika 
kommunerna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

§ 62 forts

Beslutsunderlag
Jämförelser socialtjänst, förslag från EY, handlingsid: Ks 2019.3657
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-11-12, handlingsid: 
Ks 2019.3658

Tidigare behandling
2019-10-21: Revisorerna § 57/2019, Revisorerna beslutar att fortsätta 
dialogen med övriga SÖSK-kommuner gällande en gemensam granskning av 
hur de olika kommunernas socialtjänster arbetar och statistik över utfall.
_________

Beslutet skickas till:

Bruno Andersson, Revisorernas ordförande i Ystad kommun
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Rev § 63 Dnr KS 2019/65

Inbjudan till konferens om framtidens revision

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att anmäla Ulla-Christina Lindberg till konferensen 
”Framtidens revision” i Höör den 18 december. Nämndsekreteraren fick i 
uppdrag att göra anmälan.

Ärendebeskrivning
Inbjudan har inkommit från revisionens ordförande i Höörs kommun till en 
konferens om framtidens revision den 18 dec. Kostnad för konferensen är 
500 kr per person.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att anmäla xxx till konferensen ”Framtidens revision” i 
Höör den 18 december

Beslutsunderlag
Framtidens revision. Inbjudan från Höörs kommun, handlingsid: Ks 
2019.3516
_________
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