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 Revisionen Sammanträdesprotokoll  
 2021-12-07  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 

Beslutande  Alf-Göran Andersson, ordförande 
Birger Johansson, vice ordförande 
Ulf Mårtensson  
Britt-Marie Wrahme 
Steen Stavnshöj 
Maria Karlsson – anmält förhinder 

 

Övriga närvarande Lars-Eriksson, Ernst & Young 
Sara Shamekhi, Ernst & Young, § 169 
Imelda Bengmark, Ernst & Young, § 169 
Sofia Holmberg, Ernst & Young, § 170 
Emmy Lundberg, Ernst & Young, § 172 
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 Revisionen Sammanträdesprotokoll  
  2021-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 160   Dnr 2021/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Mötet öppnas 

Ordförande Alf-Göran Andersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

_____ 
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§ 161   Dnr 2021/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Britt-Marie Wrahme. 

_____ 
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§ 162   Dnr 2021/113 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av tillkommande ärenden - beslutsärenden 

Inga tillkommande ärenden anmäls.  

_____ 
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  2021-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 163   Dnr 2021/94 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av övriga frågor - informationsärenden 

Inga övriga frågor anmäls.  

_____ 
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§ 164   Dnr 2021/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Godkännande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkännes. 

_____ 
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  2021-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 165   Dnr 2021/115 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning 

Birger Johansson redovisar det ekonomiska utfallet per siste november.  

Enligt uppföljningen har bevakningsgrupperna bara förbrukat 21% av sina medel. Totalt 
sett för kommunrevisionen har 48% av budgeten förbrukats. Dock har då inte fakturan av-
seende revisionstjänster för kvartal 3 registrerats, så en mer rimlig bedömning är att revi-
sionen förbrukat 70% av sin budget.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Birger Johansson får i uppdrag att omedelbart kontaktar ekonomikontoret för en 
mer uppdaterad uppföljning.    

_____ 
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  2021-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 166   Dnr 2021/117 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Rapport från bevakningsgrupperna 

Ärendebeskrivning 

Bevakningsgruppen för BUN har haft ett möte med förvaltningschefen, som redogjorde för 
den nya organisationen.  

Under veckan kommer bevakningsgruppen få en presentation av den nya sammanslagna 
gymnasieskolan. Till detta kommer ett möte med rektor för Korsavsadskolan samt därefter 
en genomgång av särskolan. Detta avslutas med ett möte med ansvarig för redovisning av 
nämndens ekonomi.  

Inom KFN:s bevakningsgrupp har det gjorts en genomgång av riskbedömningar samt del-
tagit i en TEAMS-genomgång av de nya bidragsreglerna för föreningar.  

Bevakningsgruppen för SPN har gjort en genomgång av risk- och väsentlighetsfrågor inom 
nämnden 

Bevakningsgrupp BN har för avsikt att träffa den nya chefen för bygglovsavdelningen.  

Bevakningsgrupp KS har kvar IT-enheten, kansli-enheten och Kontakten att intervjua.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna.  

_____ 
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  2021-12-07  
 
 
 
 
 
 

§ 167   Dnr 2021/119 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Skrivelse budgetprognos 

Ärendebeskrivning  

Skrivelse från Christer Grankvist angående prognos 2021 för barn- och utbildningsnämn-
den.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Revisorerna har tagit del av skrivelsen och lägger den till handlingarna. 

_____ 

10



  
 Revisionen Sammanträdesprotokoll  
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§ 168   Dnr 2021/120 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förvaltningsrättens dom 

Ärendebeskrivning  

Genomgång görs av förvaltningsrättens dom gällande ansvarsprövningen för budgetåret 
2019.   

Revisionen diskuterar domstolens argument för sitt avslag av överklagandet och konstate-
rar att domen är i linje med revisionens uppfattning om ansvaret i en nämnd.     

_____ 
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§ 169   Dnr 2021/121 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Granskning av den kommunala vuxenutbildningen 

 Ärendebeskrivning 

Sara Shamekhi och Imelda Bengmark redovisar granskningen av den kommunala vuxenut-
bildningen.  

Bland iakttagelser och slutsatser konstateras att nämnden inte har beslutat om tydliga mål 
för vuxenutbildningen, vilket påverkar uppföljningen av arbetet.  

Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att barn- och utbildningsnämnden inte 
säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom den kommunala vuxenut-
bildningen och att nämnden enbart delvis arbetar för att leva upp till skollagens kvalitets-
krav på utbildningen.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Godkänna granskningen. 

• Översända missivet till barn- och utbildningsnämnden med sista svarsdatum 2022 – 
03 – 10. 

_____ 
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§ 170   Dnr 2021/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Granskning av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete 

Ärendebeskrivning  

Sofia Holmberg redovisar granskningen av det systematiska kvalitetsarbetet enligt SoL och 
HSL under socialnämnden.  

Bedömningen är att nämnden har skapat ett välutvecklat ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete som innefattar de delar som anges i lag, föreskrifter och allmänna råd. En-
ligt granskningen skapar ledningssystemet en tydlig riktning för verksamheten med be-
skrivningar av ansvar för respektive funktion.  

Tidsbrist och omprioriteringar i verksamheten har medfört att delar av den interna kontrol-
len inte har genomförts och att analys av underlag och uppföljning vidtagna åtgärder inte 
har skett i tillräcklig omfattning.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Godkänna granskningen. 

• Översända missivet till socialnämnden med sista svarsdatum 2022-02-28. 

_____ 
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§ 171   Dnr 2021/123 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Granskning av långsiktig ekonomisk planering 

Ärendebeskrivning  

Redovisning av granskningen kommer att ske på januarimötet 2022. Anledningen är att det 
saknas uppgift i den nationella statistiken för kostnad för äldreomsorg i Simrishamn. 
Granskaren arbetar tillsammans med ekonomichefen med att få fram uppgiften.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Redovisning av granskningen sker på januarisammanträdet.     

_____ 
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§ 172   Dnr 2021/118 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Risk- och väsentlighetsanalys för Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning  

Emmy Lundblad presenterar risk- och väsentlighetsanalys för 2022.  

Enligt SKR:s ekonomiska oktoberrapport kommer kommunsverige vara i en lågkonjunktur 
fram till 2023. BNP-tillväxten förväntas däremot bli hög under 2023 till 2024, samtidigt 
som pandemin troligen kommer fortsätta och ge mycket osäkra prognosförutsättningar.  

Kommunerna kommer dock från goda år, då perioden 2020 till 2021 varit ekonomiskt star-
ka. Utmaningarna framåt styrs av demografin tillsamman med höga investeringsnivåer, 
vilka kommer att påverka ekonomin från och med 2024.  

Redovisning sker av nya lagar, aktuella statliga utredningar och propositioner. Vidare re-
dovisas data från framför allt Kolada gällande Simrishamns kommun.  

Emmy Lundberg avslutar med att ge förslag på granskningsområden per nämnd avseende 
Simrishamns kommun. 

REVISIONEN BESLUTAR 

• Bevakningsgrupperna arbetar vidare med risk- och väsentlighetsanalysen för sina 
nämndvisa revisionsplaner.      

_____ 
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§ 173   Dnr 2021/124 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Bevakningsgruppernas komplettering av RoV 

Ärendebeskrivning 

Bevakningsgrupperna lyfter fram förslag och prioriteringar av de risker som redovisats i 
EY:s risk- och väsentlighetsanalys.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna.  

_____ 
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§ 174   Dnr 2021/125 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Projektplaner för remittering till berörda bevakningsgrupper 

Ärendebeskrivning  

Förslag på granskningsplaner redovisas övergripande. Bevakningsgrupperna har inneva-
rande vecka på sig att återkomma med förslag på godkännande av granskningsplanerna 
senast söndag den 12 december. Granskningsplanerna remitteras till bevakningsgrupperna 
enligt följande:  

Inköpsprocessen – bevakningsgrupp KS 

Internhyressystemet – bevakningsgrupp SPN och KS 

Lokalförsörjningsprocessen – bevakningsgrupp KS 

Barn- och ungas psykiska hälsa - bevakningsgrupperna BUN och SN 

Rektors pedagogiska ledarskap - bevakningsgrupp BUN  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Bevakningsgrupperna återkommer till Lars Eriksson senast den 12 december med 
svar på om granskningarna kan godkännas eller om de behöver kompletteras.    

• Bevakningsgrupperna kan inkomma med förslag på andra granskningar senast den 
12 december.  

_____ 
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§ 175   Dnr 2021/126 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Granskning inom Revisionssamverkan Skåne 

Ärendebeskrivning 

Alf-Göran Andersson redogör för granskningsförslaget från Region Skåne avseende revi-
sionssamverkan mellan Skånes kommuner och Regionen Skåne.  

Revisorerna bedömer att granskningsplanen är för svävande i sina frågeställningar för att 
kunna ge ett tydligt svar på vad sjukvårdsavtalet innebär för Simrishamns kommun.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Kommunrevisionen i Simrishamns avstår från att delta i granskningen.  

_____ 
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§ 176   Dnr 2021/127 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndplan 2022 

Ärendebeskrivning  

Revisorerna diskuterar mål och former för arbetet inför 2022.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lars Eriksson får i uppdrag att sammanställa nämndplan 2022 samt överlämna den 
till ekonomikontoret.  

_____ 
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§ 177   Dnr 2021/128 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revisionsplan 2022 

Ärendebeskrivning  

Det är revisionens uppfattning att samtliga djupgranskningar för år 2022 ska vara genom-
förda och avrapporterade under första halvåret 2022.  

För att detta ska vara genomförbart måste beslut om dessa granskningar fattas vid nästa 
förvaltningssammanträde. 

Bevakningsgrupperna redovisar vid förvaltningssammanträdet 2022 – 01 – 11 de grund-
läggande granskningar som ska genomföras inom respektive ansvarsområde. 

REVISIONEN BESLUTAR 

• Beslut om djupgranskningar för 2022 fattas på decembersammanträdet. 

• Bevakningsgrupperna redovisar sina revisionsplaner till januarisammanträdet. 

_____ 
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§ 178   Dnr 2021/105 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nästa revisionsmöte 

Nästa förvaltningssammanträde är den 21 december 2021.  

Första förvaltningssammanträdet för 2022 genomförs den 11 januari 2022. 

Januarisammanträde är den 11 januari 2022. 

_____ 
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