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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 13 Mötet öppnas 2021/4
§ 14 Val av justerare 2021/5
§ 15 Godkännande av dagordning 2021/6
§ 16 Beslutskontrollen 2021/7
§ 17 Ekonomisk uppföljning 2021/8
§ 18 Revisionens uppdrag enligt kommunallagen 2021/9
§ 19 Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Sim-

rishamns kommun
2021/10

§ 20 Inkomna handlingar 2021/24
§ 21 Utgående handlingar 2021/11
§ 22 Rapport från bevakningsgrupperna 2021/12
§ 23 Rapport från sakkuniga biträdet 2021/13
§ 24 Rapport från lekmannarevisorerna 2021/14
§ 25 Rapport från revisorerna i kommunalförbunden 2021/15
§ 26 Från styrelsen och nämnderna - endast det som är av 

revisionellt intresse
2021/16

§ 27 Förberedelser inför årlig granskning 2021/17
§ 28 Digital utbildning för förtroendevalda revisorer våren 

2021
2021/18

§ 29 Granskning av samverkan kring barn och unga med 
behov av samordnade insatser  - slutsatser BUN och 
SN

2021/19

§ 30 Avrapportering av Granskning av projektmodell - SPN 2021/20
§ 31 Simrishamns kommuns budget 2021 2021/21
§ 32 Nästa sammanträde 2021/23
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Jag justerar härmed protokollet 2021-02-23.

Steen Stavnshøj
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 13 Dnr 2021/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mötets öppnande

Ordföranden, Alf-Göran Andersson, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 14 Dnr 2021/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Steen Stavnshöj.

Justering sker digitalt. 

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 15 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkännes.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 16 Dnr 2021/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutskontrollen

Alla beslut som fattades vid det senaste förvaltningssammanträdet är verkställda.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 17 Dnr 2021/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning 

Vice ordföranden redovisar det ekonomiska utfallet per den siste januari. 

Det konstateras att få ekonomiska transaktioner är gjorda.

REVISIONENS BESLUT

 Med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 18 Dnr 2021/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Revisionens uppdrag enligt kommunallagen

Ärendebeskrivning

Sakkunniga biträdet redogör för de grundläggande principerna för revisorernas uppdrag. 
Noteras särskilt revisorernas begränsade granskningsmöjligheter vad avser myndighetsut-
övning mot enskilda, vilket framgår av kommunallagen. 

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 19 Dnr 2021/10

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun

Ärendebeskrivning

Ordföranden erinrar om de etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns 
kommun som fastställdes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-25.

Till revisorerna har inkommit ett antal skrivelser från förtroendevalda med förslag att revi-
sionen ska bedöma tillämpningen av de etiska reglerna och ta ställning i de enskilda ären-
dena. 

Revisorerna diskuterar vad reglerna innebär i förhållande till de skrivelser som inkommit 
till revisionen. Ingenstans framkommer det i de etiska reglerna att revisionen skulle ha ett 
särskilt ansvar vid tillämpningen av dessa. 

Ett förtydligande av vad reglerna innebär i frågan om revisionens förhållningssätt till skri-
velser om upplevda avsteg från de etiska reglerna är en nödvändighet.  

REVISIONENS BESLUT

 Revisionens presidium, tillsammans med det sakkunniga biträdet, får i uppdrag att 
kontakta kommunfullmäktiges presidium för att få klarlagt vad reglerna innebär i 
fråga om revisionens förhållningssätt till skrivelser om upplevda avsteg från de 
etiska reglerna samt få förtydligat de rutiner som revisionen ska tillämpa vid hante-
ring av denna typ av skrivelser.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 20 Dnr 2021/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inkomna handlingar

Ärendebeskrivning 

Angående Samverkansrådets sammanträde 2020-11-16.                                              

Revisionens kommentarer: Frågan gäller vem som har rätt att gå in och leda samverkansrå-
dets sammanträde om ordföranden inte är närvarande. Skrivelse i ärendet har upprättats av 
kommundirektören. Samverkansrådet är, enligt revisionens bedömning, inte ett revisions-
objekt varför inget uttalande görs i sakfrågan.

REVISIONENS BESLUT

 Uppdra åt presidiet att tillsammans med det sakkunniga biträdet besvara skrivelsen.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens ordförandes behandling av ärenden/projekt.                        

Revisionens kommentarer: Bevakningsgruppen för byggnadsnämnden redovisar informa-
tion från diskussioner med förvaltningen angående förhållandet mellan förvaltningens för-
slag till beslut och nämndens beslut. Det finns en medvetenhet kring skillnader mellan po-
litisk inriktning och tjänstemannaförslag hos såväl förvaltningen som i politiken.

REVISIONENS BESLUT

 Uppdra åt presidiet och det sakkunniga biträdet, efter konsultation med förvalt-
ningsrättsligt sakkunnige Arnold Rönnerfors, utarbeta svar på skrivelsen att före-
läggas förvaltningssammanträdet den 19 mars 2021.

Ärendebeskrivning

Prissättning vid försäljning av industritomter.                                                       

Revisionens kommentarer: Revisorerna understryker att frågan om vilka granskningar som 
ska genomföras hanteras i risk- och väsentlighetsanalysen. I skrivelsen klarläggs dessutom 
inte vad frågan gäller.

REVISIONENS BESLUT

 Lägga skrivelsen till handlingarna. 
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 20 forts Dnr 2021/24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ärendebeskrivning

Att förringa ledamöters inlägg med hänvisning till okunskap.  

Revisionens kommentarer: När det gäller kränkningar   hänvisar revisionen till kommun-
fullmäktiges nyligen antagna etiska regler och kan konstatera att det inte finns angivet om 
hur överträdelser ska hanteras. Vidare konstateras att revisionen inte fått uppdraget att tol-
ka om överträdelse skett mot de etiska reglerna för förtroendevalda. 

REVISIONENS BESLUT

 Uppdra åt presidiet att tillsammans med det sakkunniga biträdet utarbeta svar på 
skrivelsen att föreläggas förvaltningssammanträdet den 19 mars 2021. 

Ärendebeskrivning

Personangrepp och förtal på våra insändarsidor.                                                 

Revisionens kommentarer: Revisionens uppdrag inbegriper inte att ha åsikter om debattin-
lägg i media och det är inte heller revisionens uppdrag att göra bedömningar av följsamhet 
till de etiska reglerna. Det är upp till var och en av de förtroendevalda i kommunen att följa 
och tolka de etiska reglerna. 

REVISIONENS BESLUT

 uppdra åt presidiet att tillsammans med det sakkunniga biträdet besvara skrivelsen.

Ärendebeskrivning

Frågor till revisionen framställda på insändarsidor.                                                

Revisionens kommentar: Revisorerna deltar inte i debatter på insändarsidorna.

REVISIONENS BESLUT

 Skrivelsen inte föranleder någon åtgärd.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 21 Dnr 2021/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utgående handlingar

Ärendebeskrivning 

Brev till presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.                         

Revisionen konstaterar att avsevärd tid och resurser får läggas ner på att ta fram svar på 
olika skrivelser, frågor och påståenden som i många fall ligger utanför revisionsuppdraget.

Den uppkomna situationen behöver tas upp i dialog med presidierna kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.

REVISIONENS BESLUT

 bjuda in presidierna i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige till förvalt-
ningssammanträdet den 19 mars 2021.

Ärendebeskrivning

Brev till BUN – Nyttjande av information.                                            

Granskningsrapporten Nyttjande av information från revisionen i BUN föredrogs och god-
kändes vid föregående förvaltningssammanträde. Förslag till skrivelse presenteras vid da-
gens sammanträde.

REVISIONENS BESLUT

 Skrivelsen skickas till barn- och utbildningsnämnden samt för kännedom till presi-
dierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

 Samtliga revisorer undertecknar skrivelsen.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 22 Dnr 2021/12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapport från bevakningsgrupperna

Ärendebeskrivning

När det gäller Barn- och utbildningsnämnden har de sista intervjuerna gjorts i den uppföl-
jande granskningen av den så kallade akutgranskningen. Rapporten är nu ute för sak-
granskningen och kommer att ligga för beslut på nästkommande förvaltningssammanträde 

Sakkunniga biträdet presenterar ett kompletterande underlag till riskanalysen för social-
nämnden. Materialet kommer att ingå i revisionsplanen för 2021 – 2022.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 23 Dnr 2021/13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapport från sakkuniga biträdet

Ärendebeskrivning 

Sakkunniga biträdet redovisar den av honom genomförda riskanalysen för kommunens hel- 
och delägda bolag.  Riskanalysen är ett underlag för såväl kommunrevisionen som för lek-
mannarevisorerna.  

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 24 Dnr 2021/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapport från lekmannarevisorerna

Ärendebeskrivning 

Slutrevision för Simrishamns Näringslivsutveckling AB och Simrishamns Bostäder AB 
hålls den 2 mars 2021.

_____

16



Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 25 Dnr 2021/15

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapport från revisorerna i kommunalförbunden

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds slutrevision hålls den 9 mars 2021.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 26 Dnr 2021/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Från styrelsen och nämnderna

Ärendebeskrivning

Bevakningsgrupp BUN informerar om att Barn- och utbildningsnämnden nu fastställt 
Nämndplan 2021 – åtgärder för en budget i balans. 

Bevakningsgrupp KS meddelar att Kommunstyrelsen har beslutat om nya ägardirektiv för 
Simrishamns Bostäder AB  och Simrishamns Näringslivsutveckling AB.

REVISIONENS BESLUT

 Bevakningsgrupperna vid kommande sammanträden redovisar ett ärende av revi-
sionellt intresse per nämnd.    

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 27 Dnr 2021/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förberedelser inför årlig granskning

Ärendebeskrivning

Den 19 mars ska bevakningsgrupperna redovisa sina kompletterande nämndspecifika frå-
gor, vilka ska vara förankrade med biträdet. Frågorna ska var klara senast den 12 mars.

REVISIONENS BESLUT

 De nämndspecifika frågorna ska vara klara och processade med sakkunniga biträdet 
senast den 12 mars, samt

 Bevakningsgrupperna redovisar de nämndspecifika frågorna vid förvaltningssam-
manträdet den 19 mars.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 28 Dnr 2021/18

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Digital utbildning för förtroendevalda revisorer våren 2021

Ärendebeskrivning 

Utbildningsdagen med kommunrevisionen i Båstad flyttas från maj till hösten 2021.

EY har bjudit in till Digital utbildning för förtroendevalda revisorer våren 2021. 

Varje enskild revisor bedömer behovet av att delta. Kolliderar föreläsningarna med revi-
sionssammanträden kommer sammanträdena att avbrytas för att ledamöterna ska kunna 
delta i utbildningarna. 

Revisorerna beslutar

 Informationen läggs till handlingarna. 

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 29 Dnr 2021/19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordna-
de insatser - slutsatser Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämn-
den

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har deltagit i en av revisorerna i Region Skåne upphandlad granskning, 
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Av 
SÖSK-kommunerna deltog Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

Slutrapporten redovisades via en digital information den 17 februari 2021. I informationen 
deltog fyra av revisorerna.

Granskningen berör barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Dessa nämnder ska 
nu ges möjlighet att yttra sig över granskningens bedömningar och iakttagelser.  

REVISIONEN BESLUTAR

 Sakkunniga biträdet tar fram förslag på missiv för granskningen att presentera vid 
förvaltningssammanträdet den 19 mars. 

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 30 Dnr 2021/20

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avrapportering av Granskning av projektmodell - Samhällsplanerings-
nämnden

Ärendebeskrivning

Linus Aldefors redovisar rapporten Granskningen av projektmodell. Granskningen berör 
samhällsplaneringsnämndens projektstyrningsmodell

Granskningens syfte har varit att ta reda på hur nämnden arbetar med sin projektstyrnings-
modell, från planering till uppföljning av olika projekt.

REVISIONEN BESLUTAR

 Godkänna granskningen och missiv.

 Missivet signeras elektroniskt via Ernst & Youngs digitala signering. 

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 31 Dnr 2021/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamns kommuns budget 2021

Ärendebeskrivning 

Den sammanställda budgeten för Simrishamns kommun finns nu i tryck och kan hämtas på 
kommunledningskontoret.

_____
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Revisionen Sammanträdesprotokoll
2021-02-23

§ 32 Dnr 2021/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Nästa sammanträde

Ärendebeskrivning

Extra förvaltningssammanträde är utsatt till den 19 mars 2021.

_____
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