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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
12 december 2019

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 64 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2019
§ 65 SÖSK-gemensam granskning av socialtjänsten
§ 66 Granskning av intern kontroll 2019
§ 67 Ej verkställda gynnande beslut LSS från Von kvartal 3, 2019
§ 68 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen tredje kvartalet 2019
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

Rev § 64 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 
Sakkunnig revisor från EY närvarade inte på dagens sammanträde varför 
ingen avstämning kring återstående faktureringar kunde ske. Ordförande fick 
i uppdrag att kontakta sakkunnig revisor för att inhämta uppgifter. När det 
gällde redovisade kostnader fanns inget nytt att rapportera jämfört med infon 
på senaste sammanträdet.

4. Avrapportering från läsning av protokoll
Birgit Johansson hade läst familjenämndens protokoll och rapporterade om 
oroväckande resultat från nationella proven samt vad gäller behörighet till 
gymnasiet.

Inger Johanson-Thor efterfrågade en mer samlad bild av kommunens IVO-
anmälningar.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

§ 64 forts

5. Avrapportering från samarbetspartners
Anita Ullmann rapporterade från Miljöförbundets senaste sammanträde där 
bl a en värdegrund antagits och Birgit Johansson rapporterade från senaste 
SÖRF-mötet.

6. Studiebesök 2020
Ordförande hade inför dagens sammanträde gjort förslag på ett antal 
studiebesök 2020 och det bestämdes att försöka dels bjuda in HR-chefen och 
dels besöka daglig verksamhet och AFÖ (arbete och försörjning) i samband 
med ordinarie sammanträden under våren. Nämndsekreteraren fick i uppdrag 
att kontakta berörda och återkomma.

7. Sammanträden med KF presidium mm 2020
Ordförande gick igenom förslag på tider för möten med KFs presidium samt 
med övriga nämndpresidium under 2020.

8. Riskanalys och intern kontrollplan 2020
Diskuterades i samband med mötet med KPMG under eftermiddagen. 
Eftersom deras uppdrag formellt startar den 1 jan 2020 så kommer den 
riskanalys och revisionsplan som görs för 2020 till stor del baseras på tidigare 
riskanalyser och revisionsplaner och det blir först till 2021 som riskanalys och 
revisionsplan till fullo kommer utarbetas enligt KPMGs koncept. På nästa 
sammanträde den 13 jan 2020 kommer frågan behandlas som ett formellt 
ärende på dagordningen.
Nämndsekreteraren fick i uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett 
utkast till årshjul där bland annat granskningarna nästa år kommer läggas in.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

§ 64 forts

9. Uppstartsmöte med KPMG (efter lunch)
Möte med Lars Jönsson och Ida Brorsson från KPMG skedde efter lunch 
där även ekonomichef Elisabeth Wahlström deltog. KPMG berättade om sitt 
upplägg för genomförande av uppdraget i Tomelilla kommun som i stort 
överensstämde med den presentation som gjordes i samband med 
upphandlingen tidigare i år. Lars Jönsson kommer bli den som åtminstone 
nästa år primärt deltar på revisorernas möten och som därmed blir primär 
kontaktperson från företaget. Fakturering kommer ske månadsvis till skillnad 
mot tidigare då EY fakturerat det grundläggande revisionsuppdraget 
kvartalsvis. KPMG kommer skriva separata minnesanteckningar på 
revisorernas sammanträden som komplement till protokollet.

10. Uppföljning av 2018-års granskningar 
Revisorerna kommer att besluta om en eventuell sådan granskning först nästa 
år.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

Rev § 65 Dnr KS 2019/193

SÖSK-gemensam granskning av socialtjänsten

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att inte delta i granskningen eftersom det inte finns 
någon projektbeskrivning eller prisuppgift i nuläget att ta ställning till. 
Revisorerna är dock positiva till SÖSK-gemensamma granskningar framöver.

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 och det fanns 
heller inte någon projektbeskrivning för granskningen att ta ställning till.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

§ 65 forts

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 
12 december 2019

Justerandes sign

Rev § 66 Dnr KS 2019/91

Granskning av intern kontroll 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.

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
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

§ 66 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
_________

Beslutet skickas till:

kommunstyrelsen
vård och omsorgsnämnden
kultur- och fritidsnämnden
familjenämnden
samhällsbyggnadsnämnden
byggnadsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

Rev § 67 Dnr KS 2019/109

Ej verkställda gynnande beslut LSS från Von för 
tredje kvartalet 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna godkänner rapporteringen för tredje kvartalet 2019 och lägger 
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. Har den enskilde tackat 
nej räknas enligt domstolspraxis väntetiden från det första möjliga 
inflyttningsdatumet. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom 
skälig tid riskerar vite.

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställda till IVO under tredje 
kvartalet: Kvinna född 1996.  Beslut från 2018-08-29. Tackade ja till 
erbjuden lägenhet 2019-03-27. Beslutet verkställt 2019-09-01. 

Tidigare redovisning
Beslut som har rapporterats som verkställda till IVO under andra kvartalet 
2019 . Samtliga beslut gäller boende enligt 9 § p. 9 LSS.  
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

§ 70 forts

Totalt 8 beslut har rapporterats som verkställda under perioden. Väntetiden 
har som längst varit drygt 18 månader. Orsaken har varit brist på tillgång till 
boende.  

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. 

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.

Förslag till beslut
Revisorerna godkänner rapporteringen för tredje kvartalet 2019 och lägger 
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2019-10-10, handlingsid: Von 
2019.612
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

Rev § 68 Dnr KS 2019/66

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom äldre- och handikappomsorgen tredje 
kvartalet 2019

Revisorernas beslut
Revisorerna godkänner rapporteringen för tredje kvartalet 2019 och lägger 
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 tredje kvartalet 2019 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar. 

Förvaltningens förslag till beslut
Revisorerna godkänner rapporteringen för tredje kvartalet 2019 och lägger 
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2019-10-23, handlingsid: Von 
2019.611
_________
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