
TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
20 april 2021

Plats och tid Digitalt via Microsoft Teams, den 20 april 2021, kl. 09.00-15.00

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

Inger Johanson-Thor (C)
Marie Svensson (SD)

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Anita Ullmann (S)   

Justerade paragrafer §§ 19-21

Justeringens plats Digitalt via Netpublicator Sign 26 april 2021
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Ulla-Christina Lindberg (S)

Justerare
Anita Ullmann (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Revisorerna

Sammanträdesdatum 20 april 2021

Datum då anslaget sätts upp 26 april 2021

Datum då anslaget tas ned 21 maj 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet kommunhuset Gustafs Torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
20 april 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Tjänstemän

Olof Hammar, nämndsekreterare
Ida Brorsson, sakkunnig revisor KPMG AB

Övriga närvarande under § 19, kommundirektör och verksamhetschefernas 
presentation av Tomelilla kommun mellan 09.30- 11.20
Britt Marie Börjesson, kommundirektör
Johan Holmqvist, skolchef
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Camilla Andersson, socialchef
Johan Linander, kanslichef
Therese Stendahl, nämndsekreterare
Johanna Kandell, nämndsekreterare
Frida Starbrant, KPMG AB
Sofie Oldfield, KPMG AB
Göran Acketoft, KPMG AB

Övriga närvarande under § 19, sammanträde med kommunfullmäktiges 
presidium mellan 13.00- 14.20
Anette Thoresson (C), ordförande kommunfullmäktige
Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande kommunfullmäktige
Anne-Maj Råberg (S). 2:e vice ordförande kommunfullmäktige

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 19 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2021-04-20
§ 20 KPMGs utbildningsdag den 28 maj 2021
§ 21 Anmälningsärenden 2021 Revisorerna

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 april 2021

Justerandes sign

Rev § 19 Dnr KS 2021/11

Dialoger och informationsärenden revisorerna 
2021-04-20

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:
1.Jäv vid dagens sammanträde
Ingen anmälde jäv.

2.Senaste protokollet från 2021-03-24 
Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet.

3. Avrapportering från läsning av protokoll
Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson avrapporterade från 
familjenämndens och vård och omsorgsnämndens senaste sammanträden.
Inger Johanson-Thor avrapporterade från byggnadsnämndens senaste 
sammanträde och hade fortsatt observerat att antal ärenden var få.
Ulla-Christina Lindberg avrapporterade från kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskotts senaste sammanträden.

4. Avrapportering från samarbetspartners
Ulla-Christina Lindberg meddelade att årsredovisningen 2020 för Österlen 
VA AB fortfarande inte är klar och därmed heller inte revisorernas 
ansvarsprövning.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 april 2021

Justerandes sign

§ 19 forts

5. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket
2021-04-08 inkom till kommunen ett inspektionsmeddelande gällande 
inspektionen i kommunen den 12 mars 2021 enligt handlingsid: Ks 
2021.1321. Revisorerna diskuterade under denna punkt den kommande 
granskningen av arbetsmiljön inom vård och omsorg. Granskningen kommer 
starta inom kort och genomföras som planerat. KPMG meddelade att 
muntlig avrapportering gällande resultatet av granskningen kommer ske till 
revisorerna på sammanträdet den 15 juni medan granskningsrapporten 
kommer behandlas och beslutas på sammanträdet den17 augusti.
Ulla-Christina Lindberg framförde att de förtroendevalda revisorerna önskar 
delta vid intervjuerna vilket KPMG noterade. Ordförande och sakkunnig 
revisor planerar gemensamt formerna för deltagandet.

6. Kommundirektör och verksamhetschefernas presentation av 
Tomelilla kommun kl 09.30-11.20 
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson och kommunens verksamhetschefer 
hade bjudit in förtroendevalda och sakkunniga revisorer till en presentation 
av Tomelilla kommun på dagens sammanträde. Presentationen genomfördes 
digitalt mellan 09.30-11.20. Efter presentationen fanns av tidsskäl inte 
möjlighet för revisorerna att ställa frågor varför det bestämdes att möjlighet 
till detta ska lämnas inom kort. Kommundirektören och revisionens 
ordförande fick i uppdrag att bestämma hur och när detta ska ske.

7. Sammanträde med kommunfullmäktiges presidium kl 13.00-14.20 
Revisorerna träffar kommunfullmäktiges presidium formellt två gånger om 
året för överläggningar. Eftersom dagens överläggning var den första med 
kommunfullmäktiges nya ordförande Anette Thoresson inleddes mötet med 
att sakkunnig revisor gjorde en utförlig presentation av revisorernas uppdrag, 
ansvar, roll, relation till kommunfullmäktige med mera. 
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 april 2021

Justerandes sign

§ 19 forts

Därefter diskuterades revisorernas genomförda granskningar 2020, 
kommunfullmäktiges synpunkter på revisorernas arbete, antal 
förtroendevalda revisorer kommande mandatperiod, revisorernas deltagande 
på kommunfullmäktiges sammanträden, revisorernas kommande 
granskningar under 2021, revisorernas budget samt slutligen formerna för 
revisionen i ett längre perspektiv.
Sakkunnig revisor förde minnesanteckningar på sammanträdet och dessa 
kommer delges samtliga deltagare.
Nästa sammanträde mellan revisorerna och kommunfullmäktiges presidium 
sker den 21 september klockan 13.00

8. Revisorernas interna överläggningar
Inga sådana överläggningar ägde rum denna gång.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-04-12, handlingsid: 
Ks 2021.1477
Arbetsmiljöverket inspektionsmeddelande 2021-04-08, handlingsid: Ks 
2021.1321
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 april 2021

Justerandes sign

Rev § 20 Dnr KS 2021/75

KPMGs utbildningsdag den 28 maj 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att anmäla Ulla-Christina Lindberg, Birgit Johansson, 
Inger Johanson-Thor och Marie Svensson till KPMGs digitala utbildningsdag 
den 28 maj 2021. Anmälan skedde till sakkunnig revisor på dagens 
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Från KPMG AB har inkommit inbjudan till utbildningsdag för 
förtroendevalda revisor den 28 maj 2021. Utbildningen sker via Teams och 
kostar 450 kr exklusive moms per deltagare.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att anmäla xxx till KPMGs digitala utbildningsdag den 
28 maj 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-04-12, handlingsid: 
Ks 2021.1453
KPMG bjuder in till utbildningsdag för förtroendevalda revisorer_28 maj 
2021, handlingsid: Ks 2021.1307
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 april 2021

Justerandes sign

Rev § 21 Dnr KS 2021/49

Anmälningsärenden 2021 Revisorerna

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-04-16, handlingsid: 
Ks 2021.1455
Ks § 34/2021 Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.1386
Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.1099
_________
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