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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Kommunledningskontoret, Disketten, kl 09.00-13.00 
 Beslutande Alf-Göran Andersson, ordförande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 75 Sammanträdet öppnas 2022/1  
§ 76 Val av justerare 2022/2  
§ 77 Anmälan tillkommande ärenden - beslutsärenden 2022/3  
§ 78 Anmälan av övriga - informationsärenden 2022/4  
§ 79 Godkännande av dagordning 2022/5  
§ 80 Ekonomisk uppföljning - revisionen 2021/115  
§ 81 Tidplan uppföljningar 2022/61  
§ 82 Redovisning av Ernst & Youngs utbildningsdag 2022/32  
§ 83 Redovisning från SÖSK-revisorernas presidiemöte 2022/62  
§ 84 KEFU-dagen 2022/33  
§ 85 Budgetäskande 2023 och nämndplan 2023 2022/63  
§ 86 Beslut om att tillämpa förlängningsklausul i revisio-

nens avtal med Ernst & Young 
2022/64  

§ 87 Långsiktig ekonomisk planering, redovisning av Linus 
Aldefors 

2022/19  

§ 88 Granskning av effektiv lokalplanering 2022/16  
§ 89 Genomlysning av samverkan förskola, skola och soci-

altjänst 
2022/65  

§ 90 Beslutad granskning - barn och unga med psykisk 
ohälsa 

2022/15  

§ 91 Simrishamns kommuns styrmodell - information av 
kommundirektören 

2022/66  

§ 92 Bevakningsgruppernas redovisning av sina gransk-
ningar 

2022/8  

§ 93 Tillkommande ärenden - beslutsärenden 2022/24  
§ 94 Övriga frågor - informationsärenden 2022/9  

 
 

2



  
 Revisionen Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-14  
 
 
 
 
 
 

§ 75   Dnr 2022/1 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdet öppnas 

Ordföranden, Alf-Göran Andersson, hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar 
detsamma för öppnat. 

_____ 
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§ 76   Dnr 2022/2 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Britt-Marie Wrahme. 

_____ 
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§ 77   Dnr 2022/3 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan tillkommande ärenden – beslutsärenden 

Nytt datum för augustisammanträdet på grund av yttrande över kommunalförbunden.  

_____ 
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§ 78   Dnr 2022/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av övriga - informationsärenden 

Inga informationsärenden anmäls. 

_____ 
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§ 79   Dnr 2022/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Godkännande av dagordning 

Efter tillägg enligt § 77 godkännes dagordningen.  

_____ 
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§ 80   Dnr 2021/115 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning - revisionen 

Ärendebeskrivning  

Fakturor för revisionstjänster uppgår till 301 tkr. Det finns 596 tkr kvar för ytterligare 
granskningar.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna.   
 
_____ 
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§ 81   Dnr 2022/61 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tidplan uppföljningar 

Ärendebeskrivning 

Alf-Göran Andersson redogör för kommunens tertialrapport per 30 april.   

Förslaget är att intervjuer med förvaltningschefer och förvaltningsekonom kommer att ge-
nomföras vid möte den 11 och 24 augusti. Utgångspunkten för intervjuerna är tertialrap-
port 1, istället för intervjuer i oktober med utgångspunkt i tertialrapport 2.  

Revisorerna bedömer att tertialrapport 1 har större betydelse för nämndernas fortsatta arbe-
te än vad tertialrapport 2 ger möjlighet till. Bevakningsgrupperna ska ha skickat ut frågor 
till förvaltningscheferna senast den 8 juli. Lars Eriksson skickar ut generella frågeställ-
ningar.  

Den 24 augusti hålls ordinarie möte och ett extra sammanträde den 11 augusti för yttrande 
över kommunalförbunden. Beroende på förvaltningschefernas semesterperioder är följande 
tider möjliga för intervjuer.  

11 aug 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen (Stina Lundquist) 
 
24 aug 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsplaneringsnämnden/Byggnadsnämnden 

  
REVISIONEN BESLUTAR 

• Genomföra intervjuer med förvaltningschefer i augusti med utgångspunkt i tertial-
rapport 1 

• Lars Eriksson skickar ut generella frågeställningar till intervjuerna och att fråge-
ställningar skickas ut senast den 8 juli.  

• Extra sammanträde hålls den 11 augusti för beslut rörande kommunalförbunden.  

_____ 
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§ 82   Dnr 2022/32 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av Ernst & Youngs utbildningsdag 

Ärendebeskrivning  

Revisorerna redogör för utbildningens innehåll och noterar det som kan vara aktuellt inför 
framtida granskningar. 

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna.    

_____   
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§ 83   Dnr 2022/62 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning från SÖSK-revisorernas presidiemöte 

Ärendebeskrivning 

Alf-Göran Andersson och Ulf Bengtsson redogör för de frågeställningar som diskuterades 
under presidiemötet.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna.          

_____ 

   

 

11



  
 Revisionen Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-14  
 
 
 
 
 
 

§ 84   Dnr 2022/33 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
KEFU-dagen 

Ärendebeskrivning 

Ulf Bengtsson redogör för utbildningsdagens innehåll och behållning. 

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna.     

_____            
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§ 85   Dnr 2022/63 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budgetäskande 2023 och nämndplan 2023 

Ärendebeskrivning 

Bevakningsgrupperna får i uppdrag att återkomma med synpunkter på budgetäskande och 
förslag på rubriker vad gäller nämndplan.  

Sista dag för bevakningsgrupperna att återkomma med synpunkter är den 15 juli.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna 
 
_____ 
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§ 86   Dnr 2022/64 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Beslut om att tillämpa förlängningsklausul i revisionens avtal med Ernst 
& Young 

Ärendebeskrivning 

Enligt avtalet med EY om revisionstjänster kan avtalet förlängas med ett plus ett år. För-
slaget är att förlänga avtalet för budgetåret 2023.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Förlänga avtalet med EY om revisionstjänster med ett år för budgetåret 2023. 

• Det antecknas att Lars Eriksson E&Y ej var närvarande vid behandlingen av detta 
ärende.      

_____ 
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§ 87   Dnr 2022/19 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Långsiktig ekonomisk planering, redovisning av Linus Aldefors 

Ärendebeskrivning  

Linus Aldefors informerar om att det varit en del initiala bekymmer med att hitta tider för 
avrapportering till nämnderna. Det har dock varit möjligt att samförlägga för en del 
nämnds- presentationer.  

Samhällsplaneringsnämnden och socialnämnden kommer att få presentation i veckan.  Ge-
nerellt har rapporten tagits emot väl och det har ställts relevanta frågeställningar kring rap-
portens innehåll och metodik. 

REVISIONENS BESLUT 

• lägga informationen till handlingarna.  

_____ 
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§ 88   Dnr 2022/16 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Granskning av effektiv lokalplanering 

Ärendebeskrivning  

Linus Aldefors presenterar granskning av effektiv lokalplanering. Syftet har varit att be-
döma om samhällsplaneringsnämnden har en effektiv styrning av lokalförsörjningen, ge-
nom internhyressystemet. 

Den övergripande slutsatsen är att nämndens styrning av lokalförsörjningen delvis är effek-
tiv. Det har påbörjats ett arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan som baseras på 
behovsbedömningar av respektive nämnd. Styrkedjan för lokalförsörjningsprocessen behö-
ver fastställas. Idag finns processen beskriven i olika styrdokument och det är oklart hur de 
förhåller sig till varandra.   

Det saknas fortfarande heltäckande underhållsplaner. Vidare framkommer att det saknas 
incitament i såväl lokalförsörjningsprocessen som internhyressystemet att minska lokaly-
torna.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Godkänna granskningsrapporten tillsammans med presenterat missiv. 

_____ 
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§ 89   Dnr 2022/65 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Genomlysning av samverkan förskola, skola och socialtjänst 

Ärendebeskrivning 

Anna Färdig redovisar PM – samverkan skola och socialtjänst, som sammanfattar intervju 
med utredaren för genomlysningen av samarbetet mellan skola och socialtjänst. Genom-
lysningen inleddes i februari och rapporterades i slutet av april 2022.  

Uppdraget utgår från förvaltningarnas gemensamt beslutade rutiner för samverkan mellan 
förskola/skola och socialtjänst i Simrishamns kommun. Rutinerna beslutades av dåvarande 
barn- och utbildningschef samt socialchef år 2016. 

REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna och att bevakningsgruppen för barn- och ut-
bildningsnämnden fortsättningsvis följer frågan.    

_____         

 

17



  
 Revisionen Sammanträdesprotokoll  
  2022-06-14  
 
 
 
 
 
 

§ 90   Dnr 2022/15 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Beslutad granskning - barn och unga med psykisk ohälsa 

Ärendebeskrivning  

På grund av det pågående utvecklingsarbetet avseende samverkan mellan skola och social-
tjänst kommer bevakningsgruppen för barn- och utbildningsnämnden att följa utvecklingen 
genom intervjuer med berörda verksamheter.  

Metodiken ändras från djupgransking till grundläggande granskning.   

REVISIONEN BESLUTAR 

• Avvakta med djupgranskning av samverkan mellan skola och socialtjänst och att 
istället följa arbetet genom grundläggande granskning.           

_____   
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§ 91   Dnr 2022/66 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Simrishamns kommuns styrmodell - information av kommundirektören 

Ärendebeskrivning 

Målstyrningsmodellen ska gälla från och med 2023. Hållbarhetspolicyn är beslutad för fyra 
år framåt och utgör grunden för målstyrningen. I hållbarhetspolicyn finns 17 fokusområ-
den, där olika fokusområden kommer att utportioneras under mandatperioden. Kvalitets-
hjulet kommer att användas kontinuerligt hela tiden. Alla styrdokument ska revideras un-
der första halvåret i varje mandatperiod. Målen för god ekonomisk hushållning kommer att 
tas från och med 2024.  

Omvärldsanalys har skett under tre år. Diskussion förs om struktur för analysen. 

Förvaltningschefernas budgetförslag, har lämnats under 4-5 år. Förslaget utgör grunden för 
fortsatta diskussioner. Nämndernas budgetskrivelse, som tas fram med hjälp av förvalt-
ningsledningen, går parallellt med förvaltningschefernas förslag till budgetberedningen och 
därefter till de politiska partierna som sedan leder till den slutgiltiga rambudgeten.  

I budgetprocessen beslutas först investerings- och exploateringsbudget, därefter driftsbud-
geten. Lokalförsörjningsplanen ska ingå i investerings- och exploateringsbudget.   

Delårsrapporten kommer per 31 augusti, fungerar som tidigare. Rambudgetbeslutet funge-
rar som tidigare. 

Nämndplanen innehåller internbudget och mål för verksamheten, dvs mål från hållbar-
hetspolicyn. Nämnden kan anta egna mål, utöver hållbarhetspolicyn.  

Uppföljning sker på flera olika sätt: kommunstyrelsens uppsikt, återrapportering till kom-
munfullmäktige. Använder inte indikatorer, följer istället upp via skrivna texter. Kommer 
att utbilda de som skriver i hur de skriva vilka resultat som uppnås och inte vilka åtgärder 
som vidtagits för att nå målen. Det blir högre krav på beslutsunderlag och tjänsteskrivelser.  

Verksamhetsplan ägs helt av förvaltningschefen. Här görs aktiviteterna för att uppnå må-
len. Kommer att ha verksamhetsplaner som har samma struktur oavsett nämnd.  

Medarbetarsamtal och utvecklingsplan. Varje medarbetare ska sin egen plan.  

Den kommunala författningssamlingen ska innehålla de senaste versionerna av styrdoku-
ment.  

När det gäller införandet av tillitsstyrning sker det genom bland annat olika utbildningspass 
enligt nedan.  
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§ 91 forts   Dnr 2022/66 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Utbildningspass 1 – tillit som ledningsfilosofi. Utgångspunkten är att lita på sin motpart, 
gäller framför allt i nedåtriktade relationer i organisationen. Andra områden i utbildnings-
passet gäller ledarskap och kultur, styrning, uppföljning, strukturer och processer. 

Utbildningspass 2 – att sätta inriktningen och ramar med tillitsbaserad styrning. 

Utbildningspass 3 - att skapa förutsättningar för att följa upp verksamheten. 
 
REVISIONEN BESLUTAR 

• Lägga informationen till handlingarna. 

_____            
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§ 92   Dnr 2022/8 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Bevakningsgruppernas redovisning av sina granskningar 

Ärendebeskrivning  

Redovisning bordläggs till nästa sammanträde. 

REVSIONEN BESLUTAR 

• Bordlägga redovisningen till nästa sammanträde.      

_____       
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§ 93   Dnr 2022/24 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tillkommande ärenden - beslutsärenden 

 Ärendebeskrivning 

Refereras till §77 beslutas om extra sammanträde den 11 augusti för beslut rörande kom-
munalförbunden.  

REVISIONEN BESLUTAR 

• Extra sammanträde ska hållas den 11 augusti för behandling av kommunalförbun-
dens revisionsberättelser. 

_____  
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§ 94   Dnr 2022/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övriga frågor - informationsärenden 

Inga tillkommande informationsärenden.  

_____ 
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