
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
19 mars 2020

Plats och tid Dubbelgöken/Äppelkriget, kommunhuset, den 19 mars 2020, kl. 09.30-
14.30

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

Inger Johanson-Thor (C)

Övriga närvarande Olof Hammar, nämndsekreterare
Lars Jönsson, sakkunnigt biträde KPMG AB
Christer Yrjas (C), kommunfullmäktiges ordförande (§ 12 punkt 9)
Marianne Åkerblad (M), Kfs 1:e vice ordf (§ 12 p 9) (deltog på distans)
Anne-Maj Råberg (S), Kfs 2e vice ordf (§ 12 p 9) (deltog på distans)

Utses att justera Birgit Johansson (M)   

Justerade paragrafer §§ 12-13

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 19 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp 30 mars 2020

Datum då anslaget tas ned 25 april 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
19 mars 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 12 Dialoger och informationsärenden 2020-03-19
§ 13 Revisionsplan 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 mars 2020

Justerandes sign

Rev § 12 Dnr KS 2020/5

Dialoger och informationsärenden 2020-03-19

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 till dagens sammanträde.

2.Senaste protokollet från 2019-02-20
Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet.

3..Revisorernas verksamhetsanalys och ekonomiska utfall 2019.
Ekonomichef Elisabeth Wahlström redogjorde för revisorernas 
verksamhetsanalys och ekonomiska utfall för 2019 som redovisade ett 
överskott på 97 tkr.

4. Avrapportering från läsning av protokoll
Birgit Johansson och Ulla-Christina Lindberg rapporterade att utredningen 
om konsekvenser för elever pga socioekonomisk fördelning behandlats i 
familjenämndens utbildningsutskott den 12 mars. Utredningen bör beaktas 
vid planeringen av den fördjupade granskningen 2020 gällande likvärdig 
skola.

Anita Ullmann meddelade att revisorerna som särskilt följer Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd ska medverka vid nämndens sammanträde den 
26 mars.

5. Avrapportering från samarbetspartners
Lekmannarevisorerna hade sammanträde med Österlenhem och TIAB den 
13 mars gällande granskningen för 2019. På dagens sammanträde bestämdes 
att Kaj Nilsson (SD) inte ska underteckna granskningsrapporten eftersom 
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 mars 2020

Justerandes sign

han sedan han valdes i revisionen inte närvarat på något sammanträde eller 
kvitterat ut sin ipad för att kunna ta del av handlingar.

Anita Ullmann meddelade att revisionsberättelse för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund är färdig och undertecknad.

Birgit Johansson meddelade att SÖRF (Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund) skulle ha slutrevisionssammanträde dagen efter 
dagens sammanträde.

Ulla-Christina Lindberg meddelade att Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån 
och Tyge å skall ha sitt slutrevisionssammanträde i slutet av mars.

6. Utbildningsplan 2020
Lars Jönsson redogjorde kort för utbildningsplanen som hade bifogats 
handlingarna till dagens sammanträde. Revisorerna ansåg att den var bra och 
såg fram emot de olika utbildningspassen under året.

7. Utbildning på dagens sammanträde
Vad styr och reglerar revisionen var temat för dagens utbildning som Lars 
Jönsson genomförde.

9. Sammanträde med KFs presidium
Sammanträdet genomfördes i lokal äppelkriget där Christer Yrjas 
medverkade fysiskt och Marianne Åkerblad och Anne-Maj Råberg på distans 
via Microsoft teams. Sakkunnig revisor gjorde separata minnesanteckningar 
från sammanträdet. Nästa sammanträde med KFs presidium kommer äga 
rum den 26 augusti kl 14.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 mars 2020

Justerandes sign

Rev § 13 Dnr KS 2020/35

Revisionsplan 2020

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar anta revisionsplan för 2020 med handlingsid: Ks 
2020.1273

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser och revisionsprojekt för år 2020 samt 
vad som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen har 
föregåtts av en risk- och väsentlighetsanalys av kommunens verksamhet och 
denna utgör grund för valet av granskningsinsatser.

Inför revisionsåret 2020 har Tomelilla kommun efter upphandling valt 
KPMG AB som sakkunnigt stöd till de förtroendevalda revisorerna. KPMG 
påbörjade sitt uppdrag 2020-01-01 och därför kommer revisionsplanen för 
2020 bli en förenklad variant och först 2021 en fullständig plan enligt 
bolagets koncept. Anledningen är att revisionsplanen normalt till stor del 
bygger på det revisionsarbete som utförs året innan revisionsåret och som 
planen gäller.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar anta revisionsplan för 2020 med handlingsid: Ks 
2020.1273

Beslutsunderlag
Revisionsplan 2020 fastställd 2020-03-19, handlingsid: Ks 2020.1273

  
Tidigare behandling
2020-02-20: Revisorerna § 8/2020, Fördjupade granskningar i revisionsplan 
2020
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige för kännedom
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