
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
13 oktober 2020

Plats och tid Äppelkriget kommunhuset, den 13 oktober 2020, kl. 08.30-15.30

Beslutande Ulla-Christina Lindberg (S), ordförande
 Birgit Johansson (M), 2:e vice ordförande
 Inger Johanson-Thor (C)

Marie Svensson (SD)

Ej närvarande Anita Ullmann (S), 1:e vice ordförande

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Inger Johanson-Thor (C)     

Justerade paragrafer §§ 38-41

Justeringens plats Kommunkansliet kommunhuset Tomelilla 22 oktober 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Ulla-Christina Lindberg (S)

Justerare
Inger Johanson-Thor (C)     

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Revisorerna

Sammanträdesdatum 13 oktober 2020

Datum då anslaget sätts upp 23 oktober 2020

Datum då anslaget tas ned 17 november 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
13 oktober 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande

Tjänstemän
Olof Hammar, nämndsekreterare
Lars Jönsson, KPMG AB
Jesper Sturesson KPMG AB, §§ 39-40
Britt-Marie Börjesson, kommundirektör, § 39
Elisabeth Wahlström, ekonomichef, § 39
Camilla Andersson, socialchef, § 38

Förtroendevalda
Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande, § 39
Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, § 39
Sara Anheden (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, § 39
Per Gustafsson (SD), ledamot kommunstyrelsen, § 39
Marianne Åkerblad (M), ordförande vård och omsorgsnämnden, § 38
Gunvor Olsson (C), 1:e vice ordförande vård och omsorgsnämnden, § 38
Mona Nihlén (V), 2:e vice ordförande vård och omsorgsnämnden, § 38

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 38 Sammanträde med vård och omsorgsnämndens presidium
§ 39 Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 40 Revisorernas bedömning av delårsrapport jan-aug 2020
§ 41 Kurser och konferenser revisorerna 2020

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 oktober 2020

Justerandes sign

Rev § 38       

Sammanträde med vård och omsorgsnämndens 
presidium

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna hade inbjudit vård och omsorgsnämndens presidium till 
sammanträde för genomgång av grundläggande granskning av vård och 
omsorgsnämnden. Sakkunnig revisor förde särskilda minnesanteckningar 
från sammanträdet som pågick mellan klockan 9-10.30.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 oktober 2020

Justerandes sign

Rev § 39      

Sammanträde med kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna hade bjudit in kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommundirektören för att dels avrapportera granskningen av delårsrapport 
januari-augusti 2020 för Tomelilla kommun och dels för en genomgång av 
revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsen.
Sammanträdet inleddes med att ekonomichef Elisabeth Wahlström 
redogjorde för delårsrapporten. Därefter redogjorde KPMG AB och 
revisorernas ordförande för granskningen och för den bedömning som ska 
avlämnas till kommunfullmäktige. 
Sakkunnig revisor förde särskilda minnesanteckningar från mötet.

Sammanträdet pågick mellan kl 13-15.

Nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott bestämdes till den 
24 mars 2021 då granskningen av årsredovisning 2020 ska avrapporteras.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 oktober 2020

Justerandes sign

Rev § 40 Dnr KS 2020/171

Revisorernas bedömning av delårsrapport jan-aug 
2020

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att avge bedömning gällande granskning av 
delårsrapport jan-aug 2020 enligt handlingsid: Ks 2020.3252.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen 12 kap 2 § framgår att revisorerna ska bedöma om 
resultaten i den delårsrapport som ska behandlas av fullmäktige och 
årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 
delårsrapporten och årsredovisningen.

KPMG AB har på uppdrag av revisorerna översiktligt granskat kommunens 
delårsrapport för januari-augusti 2020. I revisorernas bedömning framgår att 
syftet med granskningen är att bedöma om
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och det lagstadgade 
balanskravet kommer att uppnås.
Revisorerna har inte funnit några indikationer på att måluppfyllelsen 
väsentligt skall komma att avvika från det som kommunstyrelsen beskriver i 
sin förvaltningsberättelse.

Föredragning
Auktoriserad revisor Jesper Sturesson från KPMG AB som genomfört 
granskningen deltog på sammanträdet och föredrog granskningen för 
revisorerna.
Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att avge bedömning gällande granskning av 
delårsrapport jan-aug 2020 enligt handlingsid: Ks 2020.3252.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 oktober 2020

Justerandes sign

§ 40 forts

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti 2020 TB 2 för Tomelilla kommun, handlingsid: 
Ks 2020.3220
Granskningsrapport delårsrapport jan-aug 2020 för Tomelilla kommun 
Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3216
Revisorernas bedömning, handlingsid: Ks 2020.3252
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-02, handlingsid: 
Ks 2020.3221
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 oktober 2020

Justerandes sign

Rev § 41 Dnr KS 2020/8

Kurser och konferenser revisorerna 2020

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att de revisorer som önskar delta på den digitala 
konferensen ”Revisionsdialog 2020” anmäler sig individuellt. Vidare beslutas 
att ingen deltar på seminarium ”Granskning av 2020 överförmyndare” 
eftersom seminariet inte primärt vänder sig till kommunala revisorer.

Ärendebeskrivning
Inbjudan har inkommit från SKR till den digitala konferensen 
”Revisionsdialog 2020”. Konferensen kommer ske digitalt den 2 och 16 
november.
Från SKR har även inkommit inbjudan till seminarium; Granskning av 2020 
för överförmyndare, den 16 februari 2021 mellan kl. 13.00 och 16.30 
inkommit. Deltagande kan ske digitalt eller på plats i Stockholm.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att xxx deltar på den digitala konferensen 
”Revisionsdialog 2020” den 2 eller 16 november 2020.
Revisorerna beslutar vidare att xxx deltar digital på seminarium; ”Granskning 
av 2020 för överförmyndare” den 16 februari 2021

Beslutsunderlag
Inbjudan - Den digitala konferensen "Revisionsdialog 2020" den 2 november 
2020, handlingsid: Ks 2020.3010
Seminarieinbjudan Granskning av 2020 överförmyndare, handlingsid: Ks 
2020.3011
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-07, handlingsid: 
Ks 2020.3233

7



TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 oktober 2020

Justerandes sign

§ 41 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulla-Christina Lindberg föreslår att de revisorer som önskar 
delta på den digitala konferensen ”Revisionsdialog 2020” anmäler sig 
individuellt. Vidare föreslår Ulla-Christina Lindberg att ingen deltar på 
seminarium ”Granskning av 2020 överförmyndare” eftersom seminariet inte 
primärt vänder sig till kommunala revisorer.
Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lindbergs förslag.
_________
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