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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 september 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Olof Hammar, nämndsekreterare
Ida Brorsson, sakkunnig revisor KPMG AB
Filip Andersson, KPMG AB

Sammanträde med familjenämnden § 41: Charlotte Rosdala (C), ordförande, Ewa 
Carnbrand (M), 1:e vice ordförande, Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande, Camilla 
Andersson, socialchef, Johan Holmqvist, skolchef.

Sammanträde med vård och omsorgsnämnden § 42: Marianne Åkerblad (M), 
ordförande, Gunvor Olsson (C), 1:e vice ordförande, Mona Nihlén (V), 2:e vice 
ordförande, Camilla Andersson, socialchef, Patrik Sikt, omsorgschef.

Sammanträde med kommunfullmäktiges presidium § 43: Anette Thoresson (C), 
ordförande, Emil Ekstrand (M), 1.e vice ordförande, Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice 
ordförande

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 39 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2021-09-21
§ 40 Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
§ 41 Sammanträde med Familjenämndens presidium kl 09.30
§ 42 Sammanträde med vård och omsorgsnämndens presidium 10.45
§ 43 Sammanträde med kommunfullmäktiges presidium kl 13.00
§ 44 Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande beslut för andra 

kvartalet 2021
§ 45 Delårsrapport januari-augusti 2021 för revisorerna
§ 46 Granskning av effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet
_________
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

Rev § 39 Dnr KS 2021/11

Dialoger och informationsärenden 
revisorerna 2021-09-21

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:
1.Jäv
Anita Ullmann har påbörjat uppdrag som förvaltare åt Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
Överförmyndarnämnd.
Under 2022 kommer Ulla-Christina Lindberg troligen förordnas som 
röstmottagare (ordförande) under valdagen i sept 22.
Båda har därmed avlönade uppdrag från nämnder som revisorerna granskar 
och ansvarsprövar.
På dagens sammanträde diskuteras hur detta ska hanteras framöver vad gäller 
jäv. Anita Ullmann och Ulla-Christina Lindberg kommer framöver anmäla jäv 
när revisorerna har beslutsärenden som helt eller delvis berör Tomelilla-Ystad-
Sjöbo Överförmyndarnämnd respektive Valnämnden och det kommer då 
noteras i protokollet. I revisionsberättelsen och eventuellt andra gemensamma 
dokument där revisorerna uttalar sig kommer det också framgå att jäv 
föreligger för de delar av granskningen som avser dessa nämnder.
2.Senaste protokollet från 2021-08-17 
Ingen har några synpunkter på senaste protokollet
3. Avrapportering från läsning av handlingar och protokoll
Ulla-Christina Lindberg avrapporterar gällande kommunstyrelsens samt 
kortfattat från kommunfullmäktiges sammanträde den 20e september (kvällen 
innan dagens sammanträde). 
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

§ 39 forts

Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson avrapporterar från 
familjenämndens och vård och omsorgsnämndens sammanträden i samband 
med dagens sammanträden med respektive nämnds presidium.
Inger Johanson-Thor avrapporterar från byggnadsnämndens och 
samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträden.
Anita Ullmann avrapporterar från kultur- och fritidsnämndens senaste 
sammanträde.
4. Avrapportering från samarbetspartners.
Ulla-Christina Lindberg informerar om kommande sammanträde med Ökrab 
den 27 oktober.
Birgit Johansson informerar om kommande sammanträde med Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund den 27 september.
Anita Ullmann informerar om kommande sammanträde med Ystad-
Österlenregionens miljöförbund den 27 oktober.
5. Revisorernas hemsida
Nyligen har nämndsekreteraren gett kommunikationsavdelningen uppdrag att 
uppdatera kommunens hemsida med senaste granskningarna och fler 
uppdateringar blir aktuella inom kort. Kommunikationsavdelningen har 
framfört att våra granskningsrapporter från KPMG inte uppfyller den 
dokumentstandard som krävs för att uppfylla de tillgänglighetskrav som 
numera finns. Exempelvis ska en person som har nedsatt syn ändå kunna ta 
del av de dokument som läggs ut på kommunens hemsida.
Ida Brorsson informerar om att KPMG internt arbetar med frågan. När nästa 
uppdatering av hemsidan ska ske kommer nämndsekreteraren informera 
KPMG om detta och bereda möjlighet till att KPMG skapar kontakt med 
kommunens kommunikationsavdelning för att dokumenten ska uppfylla 
tillgänglighetskraven.
6. Sammanträde med KSAU 13 oktober
Önskemål har framförts från ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
om att ändra dag för sammanträdet men detta har avvisats av ordförande Ulla-
Christina Lindberg eftersom det är väldigt många personer involverade och 
praktiskt svårt att ändra sammanträdesdag med relativt kort varsel.
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

§ 39 forts

Vid Sammanträdet kommer revisorerna under ledning av sakkunnig revisor 
Jesper Sturesson redogöra för granskningen av delårsrapport januari-augusti 
2021 för Tomelilla kommun och därefter kommer under ledning av sakkunnig 
revisor Ida Brorsson redogörelse ske av årets grundläggande granskning av 
kommunstyrelsen.
7. Revisorerna blir egen myndighet
Revisorerna kommer inom kort att bli en egen myndighet i kommunens 
ärendehanteringssystem. Vi har hittills tillhört kommunstyrelsen i 
ärendehanteringssystemet vilket inte varit optimalt. Exempelvis har våra 
handlingar fått diarienummer tillhörande KS och det har inte fungerat att 
automatiskt från ärendehanteringssystemet importera handlingar till 
sammanträden i netpublicator som för övriga nämnder/myndigheter i 
kommunen vilket medfört ett omfattande merarbete för nämndsekreteraren.
8. Revisorernas interna överläggningar.
Revisorerna genomförde icke protokollförda överläggningar omedelbart efter dagens 
sammanträde utan närvaro av sakkunnig revisor och nämndsekreterare.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-15, handlingsid: Ks 2021. 
3239

_________
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

Rev § 40 Dnr KS 2021/163

Inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen ska årligen inspektera kommunens överförmyndarverksamhet. Vid 
inspektionen ska granskas om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. 

Inspektion av den gemensamma överförmyndarnämnden i Tomelilla, Sjöbo och 

Ystad ägde rum den 26 augusti 2021 och resultatet framgår i protokoll med 
handlingsid: Ks 2021.3174 Protokollet har översänts till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-16, handlingsid: Ks 
2021.3240

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet till kommunens 
revisorer, handlingsid: Ks 2021.3174

_________
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

Rev § 41 Dnr KS 2021/140

Sammanträde med Familjenämndens 
presidium kl 09.30

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Revisorerna har inbjudit familjenämndens presidium till sammanträde för 
genomgång av grundläggande granskning av nämnden. Sakkunnig revisor för 
särskilda minnesanteckningar från sammanträdet. Sammanträdet pågår mellan 09.30-
10.30.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-02, handlingsid: Ks 
2021.3241

Inbjudan till Revisonen om grundläggande granskning av Familjenämnden, 
handlingsid: Ks 2021.2995

_________
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

Rev § 42 Dnr KS 2021/140

Sammanträde med vård och 
omsorgsnämndens presidium 10.45

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har inbjudit vård och omsorgsnämndens presidium till sammanträde för 
genomgång av grundläggande granskning av nämnden. Sakkunnig revisor för 
särskilda minnesanteckningar från sammanträdet. Sammanträdet pågår 10.45-11.45.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-02, handlingsid: Ks 
2021.3242

Inbjudan till Revisonen om grundläggande granskning av Vård- och 
Omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 2021.3006

_________
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

Rev § 43 Dnr KS 2021/140

Sammanträde med kommunfullmäktiges 
presidium kl 13.00

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har inbjudit kommunfullmäktiges presidium till sammanträde. 
Revisorerna träffar presidiet två gånger årligen för uppföljning och genomgång av 
aktuella frågor enligt särskild upprättad dagordning. Sakkunnig revisor för särskilda 
minnesanteckningar från sammanträdet som pågår mellan 13.00-14.00

Nästa sammanträde med kommunfullmäktiges presidium äger rum den 19 april 2022 
kl 11.00.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-08, handlingsid: Ks 
2021.3243

Dagordning till sammanträde med kommunfullmäktiges presidium 2021-09-21, 
handlingsid: Von 2021.3010

Minnesanteckningar 2021-04-20_möte med KFs presidium, handlingsid: Ks 
2021.3177

_________
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

Rev § 44 Dnr KS 2021/95

Rapportering till revisorerna av ej 
verkställda gynnande beslut för andra 
kvartalet 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för andra kvartalet 2021 och lägga 
densamma till handlingarna

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden ska till revisorerna varje kvartal rapportera ej verkställda 
gynnande beslut inom LSS och SoL. För andra kvartalet  2021 har rapport skickats 
till revisorerna. Inga avvikelser rapporteras.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för andra kvartalet 2021 och lägga 
densamma till handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-06, handlingsid: Ks 2021. 
3248

Von § 61/2021 Avrapportering av ej verkställda gynnade beslut kvartal 2 2021, 
handlingsid: Von 2021.3036

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

Rev § 45 Dnr KS 2021/102

Delårsrapport januari-augusti 2021 för 
revisorerna

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari-augusti 
2021.

Ärendebeskrivning
Revisorernas budget för 2021 uppgår till 1 102 tkr varav 780 tkr avser inköp av 
konsulttjänster.

I delårsrapport 2 för januari-augusti 2021 redovisas ett ekonomiskt överskott på 240 
tkr och för helåret prognostiseras ett nollresultat. I delårsrapport 1 uppgick 
överskottet till 179 tkr.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari-augusti 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-15, handlingsid: Ks 
2021.3251

Uppföljning Revisorerna 2021-08-3, handlingsid: Ks 2021.3249

Delårsrapport jan-aug 2021 revisionen_olof, handlingsid: Ks 2021.3250 

_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 september 2021

Justerandes sign

Rev § 46 Dnr KS 2021/166

Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att föreslå styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne att punkt 
5 (Region Skånes åtagande och hälso- och sjukvårdsansvar) och 6 (Läkarmedverkan i 
kommunal hälso- och sjukvård) på sidan 13 i avtalet särskilt granskas vid en eventuell 
gemensam granskning.

Ärendebeskrivning
Styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne har via revisorernas ordförande i Sjöbo 
kommun, Gert Ask, uppmanat revisorerna i Tomelilla att senast den 15 oktober 
komma med förslag på vilka delar av hälso- och sjukvårdsavtalet som bör granskas 
vid en kommande gemensam granskning inom ramen för revisionssamverkan i 
Skåne.

Det framgår i nuläget inte när en sådan eventuell granskning ska genomföras eller 
vad den beräknade kostnaden uppgår till.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att föreslå styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne att 
följande delar av ” AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING OCH UTVECKLING 
AVSEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SKÅNE” granskas:

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-16, handlingsid: Ks 
2021.3252

Mejl gällande Möte med regionrevisionen, handlingsid: Ks 2021.3191

AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING OCHUTVECKLING AVSEENDE 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SKÅNE, handlingsid: Ks 2021.3192

_________

Beslutet skickas till:

Gert Ask, Sjöbo kommuns revisorer
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