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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

19 april 2022

Övriga närvarande:
Olof Hammar, nämndsekreterare
Anna Silver, nämndsekreterare
Ida Brorsson, sakkunnig revisor KPMG AB (deltog på distans)
Marianne Åkerblad (M), ordförande vård och omsorgsnämnden, § 21, punkt 1
Camilla Andersson, socialchef, § 21, punkt 1
Patrik Sikt, omsorgschef, § 21, punkt 1
Angelica Michanek, enhetschef, § 21, punkt 1
Anette Thoresson (C), kommunfullmäktiges ordförande, § 23
Emil Ekstrand (M), 1.e vice ordförande kommunfullmäktige, § 23 (deltog på distans)
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande kommunfullmäktige, § 23

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

Dialoger och informationsärenden 2022-04-19
Granskning av effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet
Sammanträde 2022-04-19 med kommunfullmäktiges presidium
Deltagande på KPMGs utbildningsdag den 6 maj
Granskning av Österlenhem AB:s arbete med hållbar utveckling och
Agenda 2030
§ 26
Uppdaterad projektplan gällande granskning av kommunens
krisledningshantering och beredskap
_________

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

Rev § 21

Dnr REV 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202204-19
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande dialoger behandlas på dagens sammanträde:
1. Dialog med vård och omsorg
Socialchef, omsorgschef, ansvarig enhetschef samt vård och omsorgsnämndens
ordförande deltar på dagens sammanträde för att informera samt svara på frågor
gällande den lagstadgade rapporteringen till revisorerna av ej verkställda gynnande
beslut.
2. Senaste protokollet 2022-03-22
Ingen har några synpunkter på senaste protokollet.
3. Uppdateringar på kommunens hemsida
Nämndsekreterare Olof Hammar informerar om att samtliga granskningar för 2021
nu är utlagda på kommunens hemsida. Även revisionsberättelsen för 2021,
granskningsredogörelsen och KPMG:s granskningsrapport gällande årsredovisningen
har publicerats. För de kommunala bolagen har lekmannarevisorernas
granskningsrapporter för Österlenhem AB, TIAB, Österlen VA AB och Österlens
kommunala Renhållnings AB publicerats.

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

4. Avrapportering från läsning av handlingar och protokoll
Ulla-Christina Lindberg avrapporterar från läsning av handlingar och protokoll för
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd.
Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson avrapporterar från Vård och
omsorgsnämnden och familjenämnden
Inger Johanson-Thor avrapporterar från Byggnadsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden.
Anita Ullmann avrapporterar från Valnämnden och Kultur och fritidsnämnden.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

§ 21 forts
5. Avrapportering från Samarbetspartners
Det finns inget att avrapportera på dagens sammanträde.
6. Ny nämndsekreterare på maj-sammanträdet
Ordinarie nämndsekreterare bortrest till nästa sammanträde. All dialog och alla
handlingar till maj sammanträdet skickas till Anna Silver (anna.silver@tomelilla.se),
tel 0417-183 08. Anna medverkar på dagens sammanträde.
7. Avrapportering från kommunfullmäktiges senaste sammanträde
Ulla-Christina Lindbergs som var tjänstgörande revisor avrapporterar. Ordförande
informerade om tre granskningar och om revisionsplanen. Dessutom behandlades
kommunens årsredovisning inklusive ansvarsprövningen.
8. Presidium sammanträde för revisorerna i SÖSK-kommunerna 13 maj
Ordförande informerar kort om mötet. Avrapportering kommer ske på maj
sammanträdet. Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson deltar.
9. Avrapportering från granskningsintervjuer
Intervjuerna där revisorerna ska delta har flyttats till 25-26 april och kommer därför
avrapporteras på nästa sammanträde.
10. Studiebesök arbetsmarknadsenheten 21 juni
Ordförande har efter förra sammanträdet fått bekräftat att revisorerna besöker AME
den 21 juni klockan 9. Förberedelser för besöket sker på sammanträdet i maj.
11. Revisorernas interna överläggningar
Inga överläggningar sker efter dagens sammanträde.

Förslag till beslut
Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-05-12, handlingsid: Rev
2022.127
_________

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

Rev § 22

Dnr REV 2022/7

Granskning av effekterna av det nya
hälso- och sjukvårdsavtalet
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade 2021-11-16 (Rev § 60/2021) att delta i granskningen enligt
inbjudan från Region Skånes revisionskontor och få den genomförd av den konsult
som Region Skåne upphandlar.
Granskningen genomförs av KomRedo AB och till dagens sammanträde har
inkommit en delrapportering samt ett mejl från Gert Ask i Sjöbo kommun där det
framgår att en slutlig rapport kommer presenteras den 24 maj 2022 och att
redovisning är tänkt att ske den 8 juni 2022 och den 25 augusti 2022.
Granskningen kommer behandlas som ett beslutsärende av revisorerna när slutlig
granskningsrapport inkommit. Oklart om det kan ske innan de redovisningar som
ska äga rum i juni och augusti enligt Gert Asks mejl. Oavsett kommer rapporten
tidigast kunna behandlas vid revisorernas sammanträde den 21 juni 2022.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-07, handlingsid: Rev
2022.128
Gemensam granskning, hälso o sjukvårdsavtalet, handlingsid: Rev 2022.121
Presentation Delrapportering Avtalet 2022-04-04, handlingsid: Rev 2022.122

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

§ 22 forts

Tidigare behandling

Revisorerna 2021-09-21 (Rev § 46/2021) Granskning av effekterna av det nya
hälso- och sjukvårdsavtalet:
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.
Revisorerna 2021-11-16 (Rev § 60/2021): Granskning av effekterna av det nya
hälso- och sjukvårdsavtalet
Revisorerna beslutar att delta i granskningen enligt inbjudan från Region Skånes
revisionskontor och få den genomförd för 20 tkr av den konsult som Region Skåne
upphandlar.

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

_________

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

Rev § 23

Dnr REV 2022/13

Sammanträde 2022-04-19 med
kommunfullmäktiges presidium
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har två gånger per år formella sammanträden med kommunfullmäktiges
presidium. Sakkunnig revisor för särskilda minnesanteckningar från dagens möte.
Nästa sammanträde med kommunfullmäktiges presidium äger rum den 20 september
klockan 13.00.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-22, handlingsid: Rev
2022.129
Träff med Kf presidiet 20220419, handlingsid: Rev 2022.124

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

_________

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

Rev § 24

Dnr REV 2022/12

Deltagande på KPMGs utbildningsdag
den 6 maj
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att Ulla-Christina Lindberg, Birgit Johansson och IngerJohanson-Thor deltar på utbildningsdagen. Anmälan sker till sakkunnig revisor på
dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning

Från KPMG AB har inkommit inbjudan till utbildningsdag i Kristianstad den 6 maj.
Beslut om deltagande behöver ske på dagens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Konferensavgiften uppgår till 1150 kr exklusive moms per person. Förutom
konferenskostnaden tillkommer kostnader för resa till Kristianstad samt eventuell
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Arvode utgår däremot inte till förtroendevalda
i Tomelilla kommun för utbildningar.
Miljöperspektivet
Eventuell resa bör ske miljövänligt och därför om möjligt med kollektivtrafiken.

Förslag till beslut

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

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-04, handlingsid: Rev
2022.130
Inbjudan till utbildningsdag den 6 maj, handlingsid: Rev 2022.120

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

§ 24 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att de revisorer som så önskar kan delta.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

Anmälan enligt beslut gjordes till Ida Brorsson på dagens sammanträde

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

Rev § 25

Dnr REV 2021/5

Granskning av Österlenhem AB:s arbete
med hållbar utveckling och Agenda 2030
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att godkänna projektplan från KPMG AB samt att ge
ordförande i uppdrag att kontakta Österlenhem AB för att informera om
granskningen och bolagets kostnad för att genomföra densamma.

Ärendebeskrivning

I revisorernas uppdrag ingår inom ramen för lekmannarevisionen att granska
kommunen helägda bolag Österlenhem AB. Under 2022 föreslås att genomföra en
fördjupad granskning av bolaget arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030.
Granskningen ska betalas av Österlenhem AB.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att godkänna projektplan från KPMG AB samt att ge
ordförande i uppdrag att kontakta Österlenhem AB för att informera om
granskningen och bolagets kostnad för att genomföra densamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-12, handlingsid: Rev
2022.132
Slutlig_projektplan_Hållbar utveckling_Österlenhem AB, handlingsid: Rev 2022.131

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

_________

Beslutet skickas till:
Österlenhem AB

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19 april 2022

Rev § 26

Dnr REV 2021/5

Uppdaterad projektplan gällande
granskning av kommunens
krisledningshantering och beredskap
Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att godkänna KPMG AB:s uppdaterade projektplan för
granskningen.

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.
Revisorerna beslutade den 22 mars 2022 (Rev § 16/2022) att genomföra
granskningen av kommunens krisledningshantering och beredskap 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 gav KPMG AB i uppdrag att på dagens sammanträde presentera en
uppdaterad projektbeskrivning för beslut.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att godkänna KPMG AB:s uppdaterade projektplan för
granskningen.

Signature reference: f6a4fb8e-4fe5-4dc1-b18a-8c0a149019c7

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-12, handlingsid: Rev
2022.133
SLUTLIG_Projektplan Nämndernas krisledningshantering, handlingsid: Rev
2022.125
_________
Beslutet skickas till:
KPMG AB, Ida Brorsson

Justerandes sign
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