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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

22 mars 2022

Övriga närvarande:
Olof Hammar, nämndsekreterare
Ida Brorsson, sakkunnig revisor KPMG AB
Jesper Sturesson, sakkunnig revisor KPMG AB, § 14
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§ 14
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§ 20

Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden 2022-03-22
Årshjul 2022 för Revisorerna
Ansvarsprövning och revisionsberättelse för 2021
Inbjudan til primärkommunal revisionskonferens i Växjö 26-27 oktober
Ändringar gällande fördjupade granskningar 2022
Yttranden gällande uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun
Yttranden gällande revisorernas granskning av otillåten påverkan
Yttrande gällande granskningen av våldsutsatta personer i nära relationer
Anmälningsärenden mars 2022

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

_________

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 11

Ändringar i föredragningslistan
Revisorernas beslut

Efter förslag från ordförande läggs följande punkt till under dialoger och
informationsärenden: Diskussion kring lekmannarevisorernas nyligen genomförda
sammanträde med Österlenhem och TIAB samt granskning av bolagen 2022.

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

_________

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 12

Dnr REV 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202203-22
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande dialoger behandlas på dagens sammanträde:

1.Senaste protokollet från 2022-02-15.
Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet.
2. Avrapportering från läsning av handlingar och protokoll.
Avrapportering enligt följande sker gällande läsning av handlingar och
protokoll:
Birgit Johansson och Ulla-Christina Lindberg avrapporterar från
familjenämnden och vård och omsorgsnämnden.
Inger Johanson-Thor avrapporterar från byggnadsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
Anita Ullmann avrapporterar från Kultur- och fritidsnämnden och
valnämnden
3. Avrapportering från samarbetspartners.
Avrapportering sker enligt följande:
Ystad Österlenregionens miljöförbund: Anita Ullmann avrapporterar.
Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Ökrab: Ulla-Christina Lindberg avrapporterar.
Österlen VA AB: Ulla-Christina Lindberg avrapporterar.
SÖRF: Birgit Johansson avrapporterar.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 12 forts
4. Sammanträdet med KFs presidium och vård och omsorg 19 april
Ordförande får i uppdrag att utarbeta en dagordning till sammanträdet med
kommunfullmäktiges presidium. När det gäller sammanträdet med vård och
omsorg så har nämndsekreteraren redan informerat verksamheten och
nämndens ordförande om mötet och om vad revisorerna vill ha svar på.
5. Lekmannarevisorernas sammanträde med Österlenhem/TIAB
Revisorerna diskuterar lekmannarevisorernas nyligen genomförda
sammanträde med Österlenhem AB och TIAB samt granskningen för 2022.
KPMG AB får i uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag till
projektbeskrivning gällande granskning av bolagen under 2022 inom ramen
för lekmannarevisionen.
4. Revisorernas interna överläggningar
Inga interna överläggningar ägde rum efter dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-16, handlingsid: Rev
2022.92

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

_________

Beslutet skickas till:
KPMG AB, Ida Brorsson

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 13

Dnr REV 2022/11

Årshjul 2022 för Revisorerna
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att godkänna information och att lägga densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Årshjulet är ett levande dokument som visar vilka ärenden som ska behandlas av
revisorerna under året och när. Det kan tillkomma ärenden och som inte är kända
när årshjulet produceras och ärenden kan flyttas efter godkännande från ordförande.
Ändringar kan därför ske under året. Årshjulet läggs även ut i ledamöternas läsplattor
för att man när som helst ska kunna gå in där och kolla vad som är aktuellt att
behandla på kommande sammanträde och vid ändringar uppdateras det årshjul som
finns där.

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Det viktigaste att uppmärksamma under 2022 är följande:
-

Till skillnad från senaste åren ska merparten av årets fördjupade granskningar
genomföras under våren och behandlas på sammanträdena i maj och juni.
Revisorernas budgetökning 2022 kommer också innebära någon eller några
ytterligare granskningar jämfört med 2021.

-

Presidiemöten kommer genomföras under hösten som tidigare. Eftersom det
är valår har även valnämndens presidium kallats till möte gällande
grundläggande granskning för 2022.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 13 forts
-

Att nya revisorer ska tillsättas för granskning från och med 2023 kan få viss
påverkan på arbetet i slutet av året. Det blir t ex de nya revisorerna som ska
besluta om budget för 2023. Dock kommer dubbla besättningar av revisorer
formellt finnas först från januari 2023 fram till dess att granskningen för 2022
är slutförd.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att godkänna information och att lägga densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-07, handlingsid: Rev
2022.93
Årshjul 2022 – revisorerna, levande dokument
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Ordförande presenterar för KF-s presidium vid sammanträdet i april

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 14

Dnr REV 2022/10

Ansvarsprövning och revisionsberättelse
för 2021
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att efter genomförda kompletteringar enligt yrkande på dagens
sammanträde enhälligt underteckna revisionsberättelse för 2021 samt att överlämna
den tillsammans med revisorernas redogörelse för 2021 samt övriga bilagor till
kommunfullmäktige.

Jäv

Som framgår av revisionsberättelsen har Anita Ullmann (S) varit jävig vad gäller den
delen av granskningen och ansvarsprövningen som avser Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar. Vidare har de förtroendevalda revisorerna genom att vara
utsedda lekmannarevisorer, även granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag och genom utsedda revisorer i kommunens kommunalförbund.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
”Revisorernas redogörelse”.
Utifrån resultatet av årets granskningar av byggnadsnämnden och utifrån den
styrning, uppföljning och beslut som skett av byggnadsnämnden under året, bedömer
revisorerna att byggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt
ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att utföra nämndens uppdrag enligt planoch bygglagen. Även JO har lyft fram kritik mot byggnadsnämnden för brister i
handläggningen av ett tillsynsärende enligt plan- och bygglagen.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 14 forts
Vidare konstateras att byggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om 2,2 mnkr. Enligt nämndens redovisning beror underskottet på dubbla
personalkostnader på grund av uppsägningar, inhyrda konsulter samt att nämnden
inte har förmått nå upp till budgeterade intäkter. Nämnden har under året ej fattat
beslut om några åtgärder för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen har inte
ställt krav på byggnadsnämnden på framtagande av handlingsplan under 2021 med
hänvisning till nämndens pågående utvecklingsarbete.
Revisorerna bedömer vidare att byggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning
vidtagit åtgärder och genomfört förändringar av verksamheten för att komma till
rätta med de avvikelser som uppmärksammats vad gäller uppföljning av obehandlade
tillsynsärenden samt för att tillse att verksamheten har tillräckliga resurser för att
säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. Därtill bedömer revisionen att
kommunstyrelsen utifrån sin roll som ansvarig för samordning och ledning av
kommunens personalpolitik och arbetsmiljöansvarig för samtliga nämnder/styrelse, i
högre utsträckning behöver tillse att det finns en tydlighet kring hur personalresurser
ska säkerställas och följas upp i verksamheten för att fullgöra nämndens uppdrag.
Revisorerna ser positivt på de förbättringsåtgärder som påbörjats under året vad
gäller rekrytering av personal samt arbetet med att utveckla och tydliggöra interna
rutiner för arbetet med bygglovsprocessen men vill understryka vikten av att
nämnden har en aktiv och tydlig styrning, uppföljning och kontroll för att nå
nämndens ekonomiska mål och verksamhetsmål.
Revisorerna bedömer att byggnadsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett
helt ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt utifrån de bedömningar
som gjorts. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i
Tomelilla kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att byggnadsnämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig
vad gäller uppföljning och kontroll av tillsynsärenden samt för att tillse att
verksamheten har tillräckliga resurser för att säkerställa en rättssäker
myndighetsutövning. Revisorerna bedömer att styrelsen och övriga nämnders interna
kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 14 forts
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2021.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att enhälligt underteckna revisionsberättelse för 2021 samt att
överlämna den tillsammans med revisorernas redogörelse för 2021 samt övriga
bilagor till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-15, handlingsid: Rev
2022.103
Utkast-Revisionsberättelse-2021-Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.102
Revisionsberättelse för 2021 - Tomelilla kommun, signerad, handlingsid: Rev
2022.105
Utkast-Revisorernas-redogörelse-2021-Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.101
Revisorernas redogörelse för 2021 - Tomelilla kommun, signerad, handlingsid: Rev
2022.100
SLUTLIG_Tomelilla kommun - Granskning av bokslut och årsredovisning 2021,
handlingsid: Rev 2022.73
Årsredovisning 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 2022.72
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för TIAB_signerad, handlingsid:
Rev 2022.71
Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

TIAB Revisionsberättelse 2021, handlingsid: Rev 2022.76
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för Österlenhem AB_signerad,
handlingsid: Rev 2022.70
Österlenhem Revisionsberättelse 2021, handlingsid: Rev 2022.77
Revisionsberättelse 2021 Österlen VA AB, handlingsid: Rev 2022.69
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för Österlen VA AB_signerad,
handlingsid: Rev 2022.68

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 14 forts
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för Österlens Kommunala
Renhållnings AB_signerad, handlingsid: Rev 2022.66
Revisionsberättelse 2021 ÖKRAB, handlingsid: Rev 2022.82
Revisionsberättelse 2021 - Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, handlingsid: Rev
2022.83
Ystad Österlenregionens miljöförbund revisionsberättelse 2021, handlingsid: Rev
2022.89

Förslag till beslut under sammanträdet

Efter behandling av utkast och diskussioner på dagens sammanträde yrkar samtliga
revisorer på att följande kompletteringar ska ske:
-

Stycke två på sidan två kompletteras enligt följande: Därtill bedömer
revisionen att kommunstyrelsen utifrån sin roll som ansvarig för samordning
och ledning av kommunens personalpolitik och arbetsmiljöansvarig för
samtliga nämnder/styrelse, i högre utsträckning behöver tillse att det finns en
tydlighet kring hur personalresurser ska säkerställas och följas upp i
verksamheten för att fullgöra nämndens uppdrag.

-

Revisionsberättelsen kompletteras så att det framgår att Anita Ullmann (S)
varit jävig vad gäller granskning och ansvarsprövning gällande Tomelilla
Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt samtliga
revisorers yrkande.

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 15

Dnr REV 2022/12

Inbjudan til primärkommunal
revisionskonferens i Växjö 26-27 oktober
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att inte delta på konferensen.

Ärendebeskrivning

Inbjudan till primärkommunal revisionskonferens i Växjö den 26-27 oktober 2022
har inkommit till revisorerna i Tomelilla. Beslut om eventuellt deltagande bör fattas
på dagens sammanträde. Anmälan sker individuellt via länk i inbjudan.
Ekonomiska konsekvenser
Konferensavgiften per person uppgår till 3900 kr vid anmälan senast 30 juni.
Därefter 4500 kr. Logi i enkelrum på stadshotellet kostar 1280 kr per natt. Förutom
dessa fasta kostnader tillkommer resa, traktamente och eventuell ersättning för
förlorad arbetsförtjänst. Arvode utgår inte för förtroendevalda i Tomelilla kommun
vid utbildningar och konferenser.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar om man ska delta och i så fall vilka.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-11, handlingsid: Rev
2022.94

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Inbjudan till primärkommunal revisionskonferens i Växjö, handlingsid: Rev 2022.67

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att revisorerna inte deltar på konferensen.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 15 forts

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt UllaChristina Lindbergs yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 16

Dnr REV 2021/5

Ändringar gällande fördjupade
granskningar 2022
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att genomföra granskningen men att skjuta på starten till
september 2022 samt att göra vissa justeringar i projektbeskrivningen med anledning
av kriget i Ukraina och de eventuella konsekvenser det kan innebära för kommunens
krishantering och beredskap.
Revisorerna beslutar att ge KPMG AB i uppdrag att på nästa sammanträde
presentera en uppdaterad projektbeskrivning för beslut.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 15 februari 2022 (Rev § 7/2022) att anta revisionsplan för
2022 samt att godkänna projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som
ingår i planen.
Den 9 mars 2022 gav revisorernas ordförande nämndsekreteraren i uppdrag att åter
ta med 2022 års revisionsplan på dagens sammanträde eftersom det finns funderingar
på att inte genomföra den fördjupade granskningen av kommunens krishantering och
beredskap och i så fall istället besluta om en annan fördjupad granskning 2022.

Förslag till beslut

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Revisorerna beslutar att stryka den fördjupade granskningen av kommunens
krisledningshantering och beredskap i revisionsplan 2022 och istället besluta om
någon annan fördjupad granskning för 2022.
Revisorerna ger KPMG i uppdrag att uppdatera revisionsplanen inklusive
kortversionen samt att till nästa sammanträde presentera en projektbeskrivning för
den nya fördjupade granskning som beslutas genomföras.
Alternativt beslutar revisorerna att genomföra revisionsplanen enligt tidigare beslut.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 16 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-14, handlingsid: Rev
2022.95
SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, handlingsid: Rev 2022..51
SLUTLIG_Projektplan Nämndernas krisledningshantering, handlingsid: Rev 2022.44

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulla Christina Lindberg (S) yrkar på att granskningen ska genomföras men att
projektstarten skjuts fram till september 2022 samt att med anledning av kriget i
Ukraina komplettera projektbeskrivningen så att även de eventuella konsekvenser
kriget kan få för kommunens krishantering och beredskap beaktas och ingår i
granskningen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt UllaChristina Lindbergs yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

KPMG AB

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 17

Dnr REV 2022/5

Yttranden gällande uppföjning av
granskningar 2019 i Tomelilla kommun
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.
Revisorerna beslutar att ge ordförande i uppdrag att tillskriva byggnadsnämnden med
anledning av deras yttrande gällande bygglovsgranskningen.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 14 december 2021 (Rev § 66/2021) följande:

-

Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 –
Tomelilla kommun ”.
Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-0317 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information
samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Skriftliga yttranden enligt begäran har inkommit från kommunstyrelsen och
byggnadsnämnden. Även samhällsbyggnadsnämnden har på eget initiativ yttrat sig.

Förslag till beslut
Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-18, handlingsid: Rev
2022.96
Ks § 22/2022 Svar på revisorernas granskning - Uppföjning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 2022.86

Justerandes sign

16

Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 17 forts
Bn § 16/2022 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, handlingsid:
Rev 2022.85
Sbn § 33/2022 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun

Tidigare behandling

Revisorerna den 14 december 2021, Rev § 66/2021, Revisorerna § 66/2021
Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun
Beslut framgår i ärendebeskrivningen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att ordförande tillskriver byggnadsnämnden med
anledning av deras yttrande gällande bygglovsgranskningen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt UllaChristina Lindbergs yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 18

Dnr REV 2022/4

Yttranden gällande revisorernas
granskning av otillåten påverkan
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 14 december 2021 (Rev § 65/2021) följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet
mot otillåten påverkan”.

-

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och
byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till
kommunfullmäktige för kännedom.

Skriftliga yttranden har inkommit från kommunstyrelsen, vård och
omsorgsnämnden, familjenämnden och byggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-15, handlingsid: Rev
2022.97
Von § 12/2022, Revisorernas granskning av Tomelilla kommuns förebyggande
arbete mot otillåten påverkan, handlingsid: Rev 2022.78

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 18 forts
Fn § 28/2022 Otillåten påverkan, handlingsid: Rev 2022.81
Ks § 23/2022 Svar på revisorernas granskning av Tomelilla kommuns förebyggande
arbete mot otillåten påverkan, handlingsid: Rev 2022.88
Ordförandebeslut: Yttrande från byggnadsnämnden gällande granskning av otillåten
påverkan, handlingsid: Rev 2022.91

Tidigare behandling

Revisorerna den 14 december 2022, Rev § 65/2022, Granskning av Tomelilla
kommuns förebyggande arbete mot otillåten påverkan
Beslut framgår i ärendebeskrivningen.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Familjenämnden
Kommunstyrelsen

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Byggnadsnämnden

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 19

Dnr REV 2022/6

Yttrande gällande granskningen av
våldsutsatta personer i nära relationerr
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar lägga yttrandet från familjenämnden och Sverigedemokraternas
protokollsanteckning till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 14 december 2021 (Rev § 64/2021 följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av arbetet med våldsutsatta
personer i nära relationer”.

-

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till familjenämnden
för yttrande senast 2022-03-10 samt till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen för kännedom

Skriftligt yttrande har inkommit från familjen samt en protokollsanteckning till
beslutet från Sverigedemokraterna.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar lägga yttrandet från familjenämnden och Sverigedemokraternas
protokollsanteckning till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-15, handlingsid: Rev
2022.98
Fn § 27/2022 Granskning av våldsutsatta personer i nära relationer, handlingsid: Rev
2022.79
Protokollsanteckning FN 2022-03-04, handlingsid: Rev 2022.80

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 19 forts

Tidigare behandling

Revisorerna den 14 december 2022, Rev § 64/2021, Granskning av Tomelilla
kommuns arbete med våldsutsatta personer i nära relationer
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Familjenämnden

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

Rev § 20

Dnr REV 2022/3

Anmälningsärenden mars 2022
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kfn § 8/2022 Informationsärende - Uppföljning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.
Sbn § 17/2022 Informationsärende - Uppföljning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.
Fn § 4/2022 Informationsärende - Uppföljning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna
Von § 3/2022
Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Vn § 8/2022
Revisionsplan 2022 samt grundläggande granskning av valnämnden

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sbn § 27/2022 Informationsärende - Riskanalys och revisionsplan 2022 för
Tomelilla kommun
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma
till handlingarna.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 mars 2022

§ 20 forts

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-16, handlingsid: Rev
2022.99
Kfn § 8/2022 Informationsärende - Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla
kommun, handlingsid: Rev 2022.75
Sbn § 17/2022 Informationsärende - Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla
kommun, handlingsid: Rev 2022.74
Fn § 4/2022 Informationsärende - Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla
kommun, handlingsid: rev 2022.39
Von § 3/2022
Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, handlingsid: Rev 2022.37
Vn § 8/2022
Revisionsplan 2022 samt grundläggande granskning av valnämnden, handlingsid: Rev
2022.84
Sbn § 27/2022 Informationsärende - Riskanalys och revisionsplan 2022 för Tomelilla
kommun, handlingsid: Rev 2022.90

Signature reference: d5c4de3b-4698-4531-b436-43fe8639bcea

_________

Justerandes sign
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