
  
 Revisionen Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-01  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Kommunledningskontoret "Disketten", kl 09.00-12.00 
 Beslutande Alf-Göran Andersson, ordförande 
Ulf Bengtsson, vice ordförande 
Ulf Mårtensson 
Maria Karlsson 
Britt-Marie Wrahme 
Steen Stavnshöj – deltager via Teams 

Övriga närvarande Lars Eriksson, Ernst & Young 
Lus Aldefors, Ernst & Young – deltar via Teams 
 

Utses att justera Steen Stavnshöj  
Justeringens 
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Lars Eriksson  

 Ordförande 
 

Alf-Göran Andersson  
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ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 22 Sammanträdet öppnas 2022/1 3 
§ 23 Val av justerare 2022/2 4 
§ 24 Anmälan tillkommande ärenden 2022/3 5 
§ 25 Anmälan av övriga ärenden 2022/4 6 
§ 26 Godkännande av dagordning 2022/5 7 
§ 27 Ekonomisk uppföljning - revisionen 2021/115 8 
§ 28 Bevakningsgruppernas redovisning 2022/18 9 
§ 29 Beslut om igångsättning av granskning av kommunens 

arbete för barn och unga med psykisk ohälsa. 
2022/15 10 

§ 30 Långsiktig ekonomisk planering, redovisning av Linus 
Aldefors 

2022/19 11 

§ 31 Inkomna handlingar från nämnderna 2022/21 12 
§ 32 Revisionsplan 2022 2022/22 13 
§ 33 Årlig granskning, planering 2022/23 14 
§ 34 Tillkommande ärenden 2022/24 15 
§ 35 Övriga frågor 2022/9 16 
§ 36 Sammanträdet avslutas 2022/25 17 
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§ 22   Dnr 2022/1 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdet öppnas 

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

Steen Stavnshöj deltar via TEAMS. 

_____ 
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 Revisionen Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-01  
 
 
 
 
 
 

§ 23   Dnr 2022/2 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

 Att justera dagens protokoll utses Steen Stavnshöj. 

_____ 
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§ 24   Dnr 2022/3 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan tillkommande ärenden 

Inga tillkommande ärenden anmäls. 

_____ 
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§ 25   Dnr 2022/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av övriga ärenden 

Ulf Mårtensson anmäler en fråga om lekmannarevision. 

_____ 
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§ 26   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Godkännande av dagordning 

REVISIONENS BESLUT 

• Godkänna upprättad dagordning med tillägg av frågan om lekmannarevision. 

_____ 
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§ 27   Dnr 2021/115 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning - revisionen 

Någon aktuell ekonomisk uppföljning har inte inkommit till revisionen. 

_____ 
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§ 28   Dnr 2022/18 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Bevakningsgruppernas redovisning  

Ärendebeskrivning 
 
Bevakningsgruppen för överförmyndaren har tagit del av Länsstyrelsen granskning av 
överförmyndaren. Kritik riktades mot hur diarieföringen hanteras.  

Bevakningsgruppen har genomfört intervju med handläggarna. Enligt handläggarna pågår 
arbete med att åtgärda bristerna. Det manuella systemet är mycket tidskrävande. Alla akter 
ska granskas innan sammanslagningen med Tomelilla och Ystad.  

Det kommer vara en annan organisation när överförmyndarmyndigheten slås ihop, med 
telefontider och striktare tider.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Bevakningsgruppen följer upp i vilken omfattning som tjänstepersoner fattar beslut 
i enskilda ärenden 

_____ 
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§ 29   Dnr 2022/15 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Beslut om igångsättning av granskning av kommunens arbete för barn 
och unga med psykisk ohälsa. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef för barn och utbildningsförvaltningen Anders Wedin har meddelat att han 
vill att granskningen flyttas fram, eftersom det pågår ett arbete med ett gemensamt styrdo-
kument för området.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Revisionen flyttar fram granskningen men att revisionen inhämtar information om 
vilka förutsättningar som ska finnas i det nya samarbetet. Bevakningsgrupperna för 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden genomför tillsammans med sak-
kunniga biträdet intervjuer. 

_____ 
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§ 30   Dnr 2022/19 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Långsiktig ekonomisk planering, redovisning av Linus Aldefors 

Ärendebeskrivning  

Linus Aldefors redovisar granskningen av kommunens långsiktiga ekonomiska prognos.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Granskningen godkänns och skickas till samtliga nämnder för yttrande. 

• Linus Aldefors tar fram ett missiv som innehåller dels generella frågor och dels 
specifika frågor riktade till varje nämnd.  

• Erbjuda presentation den 21 april (SPN och SN) och 19 april (BUN, BN), 13 april 
(KS), 12 april (KoF).       

_____ 
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§ 31   Dnr 2022/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Inkomna handlingar från nämnderna 

Ärendebeskrivning  

Svar har inkommit från socialnämnden på granskningen av det systematiska kvalitetsarbe-
tet.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Bevakningsgruppen för socialnämnden följer upp att åtgärderna vidtagits genom 
redovisning i uppföljningen av internkontroll i kvartal 1 för 2022.  

• Bevakningsgruppen värderar om det är frågor som ska ställas i samband med den 
årliga granskningar. 

_____ 
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§ 32   Dnr 2022/22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revisionsplan 2022 

Ärendebeskrivning  

Den sammanställda revisionsplanen från alla bevakningsgrupper presenteras. Arbetsmäs-
sigt ska den grundläggande granskningen anmäls på ett sammanträde före det att gransk-
ningen påbörjas.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Godkänna revisionsplanen för 2022 

• Grundläggande granskningsinsatser anmäls på ett sammanträde före det att gransk-
ningen påbörjas. 

_____    
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§ 33   Dnr 2022/23 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Årlig granskning, planering 

Ärendebeskrivning 

Förslaget är att frågorna är klara till den 18 mars och respektive bevakningsgrupp skickar 
ut frågorna till presidiet och för kännedom till revisorskollegiet.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Bevakningsgrupperna skickar frågorna till presidierna och revisorskollegiet senast 
den 18 mars.  

• Lars Eriksson mejlar ut körschemat för årlig granskning.   

_____    
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§ 34   Dnr 2022/24 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tillkommande ärenden 

 Inga tillkommande ärenden har anmälts.  

_____ 
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§ 35   Dnr 2022/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övriga frågor 

Ulf Mårtensson ställer frågor angående lekmannarevision i SIMBO.   

_____ 
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§ 36   Dnr 2022/25 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdet avslutas 

Kommande sammanträde äger rum enligt nedan: 

29 mars – årlig granskning 

20 mars – årlig granskning 

7 april – slutrevision med redovisning för kommunfullmäktiges presidium. 

_____ 
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