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§ 145   Dnr 2021/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Mötet öppnas 

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

_____ 
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§ 146   Dnr 2021/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll utses Birger Johansson. 

_____ 
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§ 147   Dnr 2021/113 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av tillkommande ärenden - beslutsärenden 

Följande ärenden tillkommer på dagens ärendelista: 

-  Deltagande på KEFU-dagen den 19 november 2021. 

- Deltagande i SKR:s webbsändning avseende nya upphandlingsregler. 
 
_____ 
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§ 148   Dnr 2021/94 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Anmälan av övriga frågor – informationsärenden 

Följande informationsärende tillkommer på dagens ärendelista: 

- Rapport från HBTQI-utbildningen. 

_____ 
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§ 149   Dnr 2021/6 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Godkännande av dagordning 

Efter komplettering godkännes förslaget till dagordning. 

_____ 
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§ 150   Dnr 2021/100 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning från SÖSK-revisorerna utbildningsdag 

Ärendebeskrivning 

Ulf Mårtensson och Maria Karlsson redogör för utbildningsdagens innehåll. Utbildnings-
dagen handlade om det statliga utjämningssystemet samt lekmannarevision.  

Bland annat gavs ett förslag på granskningsområden inom de områden som lekmannarevi-
sionsuppdraget anger avseende intern kontroll, ekonomiskt tillfredsställande och ända-
målsenligt 

REVISIONENS BESLUT 

• Lägga informationen till handlingarna.   

_____ 
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§ 151   Dnr 2021/115 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning - revisionen 

Ärendebeskrivning 

Birger Johansson redogör för uppföljning av ekonomin. Det noteras att uppföljningen för 
bevakningsgrupperna inte är helt uppdaterat. 

Bedömningen är att det kommer finnas ett ekonomiskt utrymme för ett mindre revisions-
PM för 2021.  

REVISIONENS BESLUT 

• Godkänna redovisningen 

• Göra en nu uppföljning av ekonomin efter att faktura för kvartal 3 föreligger.  

____ 
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§ 152   Dnr 2021/98 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arbetsläget för beslutade djupgranskningar 

Ärendebeskrivning 

Granskningen av långsiktig ekonomisk planering är utsatt till oktober men framflyttad på 
grund av att ekonomiska uppgifter om kostnader inom äldreomsorgen inte föreligger. Soci-
alförvaltningen ska återkomma med uppgifter.  

Bevakningsgrupperna för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden rapportera om 
statusen i granskningarna.   

REVISIONENS BESLUT 

• Lägga informationen till handlingarna. 

• Bevakningsgruppen för socialnämnden ställer de kvarvarande frågorna från delårs-
rapporten skriftligen till förvaltningsledningen för socialförvaltningen. 

 
_____ 
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§ 153   Dnr 2021/116 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
En första diskussion om deltagande i "regiongranskningen" 

Ärendebeskrivning 

Alf-Göran Andersson informerar om de handlingar som kommit ut hittills från samver-
kansgruppen.  

Förslaget är att granska Hälso- och sjukvårdsavtalet. Det konstateras att sjukvårdsavtalet 
spänner över ett mycket omfattande område.  

REVISIONENS BESLUT 

• Avvakta till samverkansgruppen återkommer med mer specifik information om 
granskningens innehåll. 

_____ 
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§ 154   Dnr 2021/117 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Rapport från bevakningsgrupperna 

Ärendebeskrivning  

De bevakningsgrupper som inte fått svar på samtliga frågor från den grundläggande 
granskningen behöver ställa frågorna skriftligt för att få in en heltäckande bild. 

Byggnadsnämnden har anställt en ny bygglovschef. Gruppen kommer att boka ett möte 
med den nya chefen. 

Ingen ny chefstillsättning på socialförvaltningen. Nämnden har fått en ny ordförande.  

Inget nytt att rapportera från kultur- och fritidsnämnd. 

Inom samhällsplaneringsnämnden kommer bevakningsgruppen att diskutera internhyressy-
stemet.  

Bevakningsgruppen barn- och utbildningsnämnden planerar att göra verksamhetsbesök. 

Bevakningsgruppen för kommunstyrelsen har kvar att träffa IT-avdelningen, Kontakt Sim-
rishamn och kommunkansliet.  

REVISIONENS BESLUT 

• Lägga informationen till handlingarna. 

_____ 
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§ 155   Dnr 2021/112 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Skrivelser från Klas Göthe 

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar från Klas Göthe redovisas. 

REVISIONENS BESLUT 

• Revisionen har tagit del av de frågeställningar som Klas Göthe har med anledning 
av redovisningsfrågor rörande exploateringsprojekt.  

• Klas Göthe bör ställa dessa frågor direkt till ekonomikontoret på grund av de detal-
jerade frågorna. 

_____ 
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§ 156   Dnr 2021/118 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Risk- och väsentlighetsanalys 2022 

Ärendebeskrivning 

Ernst & Youngs risk- och väsentlighetsanalys inför 2022 kommer att presenteras på no-
vembersammanträdet.  

Till sammanträdet ska bevakningsgrupperna redovisa nämndspecifika risker och ambitio-
nen är att Ernst & Youngs bedömning och bevakningsgruppernas bedömning resulterar i 
ett förslag som också utgör utgångspunkt för val av djupgranskningar 2022.  

Diskuteras hur riskbedömningar kan kommuniceras till förvaltningsledningarna för att se-
dan kommuniceras till nämnden eller till presidiet. Modellen kommer att kommuniceras till 
kommundirektören, då modellen tidigare redovisats för fullmäktiges presidium.  

REVISIONENS BESLUT 

• på kommande revisonssammanträda avhandla risk- och väsentlighetsanalys för 
2022.   

_____ 
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§ 157   Dnr 2021/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tillkommande ärenden 

Ärendebeskrivning  

KEFU:s utbildningsdag infaller den 19 november 2021, med temat förändring. 

Den 1 februari 2022 träder nya regler i kraft för offentliga upphandlingar. SKR ger infor-
mation om de nya reglerna vid ett webbseminarium den 19 januari 2022. 

REVISIONENS BESLUT 

• De revisorer som önskar delta vid KEFU:s utbildningdag anmäler sig själva. 

• Steen Stavnshöj deltar vid SKR:s seminarium vad gäller offentliga upphandlingar 
den 19 januari 2022. 

_____ 
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§ 158   Dnr 2021/104 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övriga ärenden 

Ärendebeskrivning 

Ulf Mårtensson informerar från utbildningen i BTTQ-frågor.  

REVISIONENS BESLUT 

• Lägga informationen till handlingarna.  

_____ 
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§ 159   Dnr 2021/105 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nästa revisionsmöte 

Nästa förvaltningssammanträde är den 30 november 2021. 

_____   
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