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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

13 oktober 2021

Övriga närvarande:
Olof Hammar, nämndsekreterare
Ida Brorsson, sakkunnig revisor KPMG AB
Filip Andersson, KPMG AB
Jesper Sturesson, KPMG AB, §§ 48-49
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott, § 48
Leif Sandberg (C), Ordförande KSAU, deltog på distans
Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande KSAU, deltog på distans
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande KSAU, deltog på distans
Per Gustafsson (SD)
Britt-Marie Börjesson, kommundirektör
Elisabeth Wahlström, ekonomichef

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna
Dialoger och informationsärenden revisorerna 2021-10-13
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
Revisorernas granskning och bedömning av delårsrapport januari - augusti
2021
§ 50
Yttrande gällande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom
äldreomsorgen
_________
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§ 49

Justerandes sign

2

Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 oktober 2021

Rev § 47

Dnr KS 2021/11

Dialoger och informationsärenden
revisorerna 2021-10-13
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Signature reference: fb011303-a246-4e05-9501-78b81f83b27f

Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:
1.Senaste protokollet från 2021-09-21
Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet.
2. Avrapportering från läsning av handlingar och protokoll
Anita Ullmann avrapporterar från läsning av kultur och fritidsnämndens
handlingar och protokoll och Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson
avrapporterar från läsning av handlingar och protokoll för familjenämnden
och vård och omsorgsnämnden. I övrigt finns inget att avrapportera på dagens
sammanträde.
3. Avrapportering från samarbetspartners.
Birgit Johannson avrapporterar från förmöte inför sammanträde med Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund den 14 oktober. Ulla-Christina Lindberg
informerar om att revisionssammanträde kommer ske inom kort med
Österlenhem AB/TIAB och detsamma när det gäller Österlens Kommunala
Renhållning AB och Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Ulla-Christina
Lindberg för också i uppdrag på dagens sammanträde att boka tid för
revisionssammanträde med Österlen VA AB.
4. Studiebesök
När pandemin bröt ut våren 2020 hade revisorerna inplanerat flera
studiebesök i kommunens verksamheter som ställdes in. Inga studiebesök har
därefter genomförts. På dagens sammanträde bestämdes att revisorerna ska
börja planera för studiebesök i verksamheterna igen men först från nästa år.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 oktober 2021

§ 47 forts
5. Sammanträdet den 14 december
Den 14 december träffas revisorerna, sakkunnig revisor och nämndsekreterare på
Brösarps Gästis kl 09.00 för heldagskonferens. Julmat till lunch och avslutas med
eftermiddagskaffe vid 14-tiden. Huvudpunkt på dagordningen blir att planera
granskningsarbetet för 2022 och att utarbeta en revisionsplan.
6. Extra sammanträde 25 oktober
Den 25 oktober har ett extra sammanträde lagts in. Enda punkter på dagordningen
den dagen blir presidiemöten med samhällsbyggnadsnämndens presidium kl 9.30 och
med byggnadsnämndens presidium kl 10.45. Räcker därför att sammanträdet startar
09.15 i Äppelkriget i kommunhuset. Nästa ordinarie sammanträde den 16 november.
7. Sammanträdestider 2022
På nästa ordinarie sammanträde ska sammanträdestider för 2022 formellt fastställas.
Preliminärt bestämdes att genomföra sammanträden enligt nedan och
nämndsekreteraren får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till sammanträdet den
16 november.
18 jan, 15 feb, 22 mars, 19 april, 16 maj, 21 juni, 23 augusti , 20 september, 18
oktober, 21 november, 13 december
Eventuellt ytterligare sammanträden fastställs separat senare. Kan bli aktuellt under
hösten för sammanträden med nämndpresidier samt eventuellt något sammanträde i
slutet av året med nyvalda revisorer.
8. Revisorernas interna överläggningar
Inga interna överläggningar ägde rum efter dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Signature reference: fb011303-a246-4e05-9501-78b81f83b27f

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-29, handlingsid: Ks
2021.3523
_________

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 oktober 2021

Rev § 48

Dnr KS 2021/140

Sammanträde med kommunstyrelsens
arbetsutskott kl 13
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har inbjudit kommunstyrelsens arbetsutskott till sammanträde för
genomgång av grundläggande granskning av kommunstyrelsen samt redogörelse
gällande granskningen av delårsrapport januari-augusti 2021 för Tomelilla kommun.
Sakkunnig revisor för särskilda minnesanteckningar från sammanträdet. Revisorernas
granskning av delårsrapporten kommer även hanteras i ett separat beslutsärende på
dagens sammanträde.

Redovisning/föredragning

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrag kommunens delårsrapport. Jesper
Sturesson från KPMG AB föredrar granskningen av delårsrapporten. Ida Brorsson
från KPMG AB föredrar grundläggande granskning 2021 av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: fb011303-a246-4e05-9501-78b81f83b27f

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-28, handlingsid: Ks
2021.3530
Inbjudan till Revisionen KSAU, handlingsid: Ks 2021.3009
KSAU Inför vårt gemensamma möte den 13 oktober, handlingsid: Ks 2021.3325
_________

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 oktober 2021

Rev § 49

Dnr KS 2021/182

Revisorernas granskning och bedömning
av delårsrapport januari-augusti 2021
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att avge bedömning gällande granskning av delårsrapport janaug 2021 enligt handlingsid: Ks 2021.3489.

Jäv

Anita Ullmann (S) anmäler jäv för den del av granskningen som avser TomelillaYstad-Sjöbo överförmyndarnämnd och deltar inte i behandlingen av ärendet i denna
del.

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 2021. 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.

Signature reference: fb011303-a246-4e05-9501-78b81f83b27f

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för
verksamheten.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 oktober 2021

§ 49 forts

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att avge bedömning gällande granskning av delårsrapport janaug 2021 enligt det uttalande som formuleras på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-10-05, handlingsid: Ks
2021.3531
Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2021, signerad, handlingsid:
Ks 2021.3489
Granskningsrapport Tomelilla kommun delår 2021-08-31 underskriven, handlingsid:
Ks 2021.3481
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: fb011303-a246-4e05-9501-78b81f83b27f

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 oktober 2021

Rev § 50

Dnr KS 2021/148

Yttrande gällande granskning av
systematiskt arbetsmiljöarbete inom
äldreomsorgen
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga kommunstyrelsens yttrande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 17 augusti 2021 (Rev § 32/2021) följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen” med handlingsid: Ks 2021.2840

-

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid
Ks 2021.2850 till kommunstyrelsen för yttrande senast 2021-10-15 samt till
kommunfullmäktige för kännedom.

Skriftligt yttrande har nu inkommit från Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga kommunstyrelsens yttrande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-10-05, handlingsid: Ks
2021.3534

Signature reference: fb011303-a246-4e05-9501-78b81f83b27f

Ks § 115/2021 Svar på revisorernas granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
inom äldreomsorgen, handlingsid: Ks 2021.3455

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 oktober 2021

§ 50 forts

Tidigare behandling

Revisorerna § 32/2021, Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom
äldreomsorgen
Revisorerna beslutar följande
Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen” med handlingsid: Ks 2021.2840
Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med
handlingsid Ks 2021.2850 till kommunstyrelsen för yttrande senast 2021-10-15 samt
till kommunfullmäktige för kännedom.
Ksau § 159/2021, Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom
äldreomsorgen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
svar på granskningen.
Ks § 115/2021 Svar på revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen med förvaltningens förslag till yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: fb011303-a246-4e05-9501-78b81f83b27f

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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