
KRISTIANSTAD KOMMUNS 
REVISORER 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Justerande 

Underskrifter 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum :rue 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
tbc protokollet 

Underskrift 

Rådhuset 09.00 - 12.00 

Göran Sevebrant, ordf 
Göran Wagermark 
Lisbeth Göransson 
Gunnar Svensson 
Rose-Marie Olin 
Fredrik Bemt 

Mattias Johansson, PwC 

Sammanträdesdatum 

2015-02-24 

Hanna Nicander, Kristianstads Kommun § 30 

Göran Wagermark 

Sekreterare ...... ::~:i~:.: ........ v.:~: ..................... . 
Mattias Johansson 

OrdtOrande t. CC /: ........................................................................ . 
Göran Sevebrant 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kristianstads kommuns revisorer 

2015-02-24 

2014-03-03 

Stadskansliet 

Mattias Johansson 

Datum rur 
anslags nedtagande 

2015-03-14 

Utdragsbestyrkande 

Paragrafer 28-35 



KRISTIANSTAD KOMMUNS 
REVISORER 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

Sammanträdes datum 

Justerandes sign 

2015-02-24 2 

§ 28 

Godkännande av dagordningen 

Revisorerna beslutar 

att godkänna dagordningen lör dagens sammanträde med tillägget att efter 
punkt 4 läggs det till projektplaner från PwC och att genomgång av sammanträ
destider ska läggas till som punkt 7. 

§ 29 

Datum för protokolljustering 

Revisorerna beslutar 
att protokollsjustering sker på Rådhusskåne, den 3 mars 2015 kl. 13.30. 

§ 30 

IT -utbildning 

Hanna Nicander, kommunledningskontoret, genomförde utbildning. 

Revisorerna beslutar 
att tacka Hanna Nicander for genomgången samt besluta att kallelserna ska gå 
digitalt. 

§ 31 

Revisorernas arbetsordning och reglemente 

Genomgång av revisorernas arbetsordning och reglemente 

Revisorerna beslutar 
att anta arbetsordningen i enlighet med förslagen till ändring till (se bilaga 1) 
samt att lämna forslag till fullmäktiges presidie avseende ändring i revisionsreg
lemente. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 32 

Projektplaner 

Revisorerna beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 

Sammantr!tdesdatum 

2015-02-24 3 

att anta projektplanen avseende tillsyn och insyn i fristående utbildningsverk
samheter, 
att anta projektplanen avseende granskning om hanteringen avanmälningar om 
misstankar att barn far illa. 

§ 33 Rapporter/skrivelser 

Redogörelse for Rapport enligt SoL avseende beslut som ej verkställts. 

Revisorerna beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Redogörelse fOr Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. 

Revisorerna beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 34 Övriga frågor 

Mattias Johansson, PwC, redogör fOr gjorda granskningar under föregående 
mandatperiod. 

Revisorerna beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Mattias Johansson, PwC, lämnar information om skakkunnigt biträde. 

Revisorerna beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Mattias Johansson, PwC, och Göran Wagermark lämnar information om admi
nistration av kommunrevisionen (se bilaga 2). 

Revisorerna beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Frågor till träff med nämnder 

Revisorerna beslutar 
att ge PwC i uppdrag att ta fram förslag på frågeställningar vi träff med nämn
der. 

§ 35 Sammanträdestider 
Redogörelse får fårslag till reviderade sammansträdesdagar 

Revisorerna beslutar 
att anta fåreslagna sammanträdesdagar (se bilaga 3). 

Justerandes Si~~ ;I, t 
·····rt-· 

Utdragsbestyrkande 
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1. Inledning 

För attpå ett effektivt sätt m öta krav jfölväntningarfrån olika intressenter o ch de förändringar som 
sker harKristianstadskommuns revisorertagitfram en ordning försittarbete. Arbetsordningenär en 
överenskommelsemellanrevisorernaomgemensammaarbetsformerochförhållningssätt i det 
löpande arbetet, detv illsäga ett internt avsiktsdoknmentsom rör revisorernas eget arbete. 

Avsikten med arbetsordningen ärattfå fram ett hjälpmedel för att uppnå bland annat följande mål: 

~ UppJYllakommlUlallagenskrav 

~ Möta kravoch fÖlväntnulgarfrån politiker och anställda i kommunen samtfi'ånkommunens 
invånare 

~ Använda tilldelade reSlU'ser så effektivtsommöjligt 

~ Med utgångspunktfrån väsentlighet ochriskutforaeneffektiv granskning med hög säkerhet 

~ Revisionens arbetssätt skall vm'a frmnåtsyftandeoch flexibelt 

~ Nämnder, styrelse och fÖlvaltningm' skall uppfatta revisionensom en o beroende, opartisk och 
kompetent resurs 

~ Gjordarevisionsinsatser skall ge ettresmtatmed högkvalitetsom accepteras och genomförs 
av nämnder och fOlvaltningar 

~ Tillgängliggöra revisionens resm tat fö r medborgarna 

Syftet med föreliggande redogörelse är att beskriva den kommunala revisionens särmt, dess ändrade 
1'011 och villkor samtarbetsformer. Do kumentet skall primärt användas internt i revisionens planering, 
genomJiirande och uppföljning. Det kan även fungerasom infurmation till olikaintressenter om 
revisionsverksamhetens fö rntsättningar. 

Rev isionen skall uppfattas somsamtalspmtner, idegivare och forum fö r utvärdering och prövning av 
verksamheten. Härigenomskapasföltroende för och insikt i revisionens arbete. 

Avsikten är att denna arbetsordning skallmedverka tillattuppdragsgivm'en, kommunfullmäl,tige och 
ytterst, konnn uninvånarnaskall få så god revision såväl kvalitativt som kvantitativt sommöjligtför de 
medel som ställs till revisionens föliogande. 
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2. Revisorernas uppdrag 

I enlighet med godrevisionssed och u tifrån en analys av väsentlighet och riskgranskar 
revisorerna årligen, som underlagför bedömningav ansvarsu'ihetför nämnder och 
styrelser 

» att nämndernas verl<samhet sl,ötspå ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt 

Detta sker genom att utnyttja en medvetenstrategi vid upprättandet av revisionsplanen. Särskild 
uppmärksamhet ägnas åt styrning, utvärdering av verksamhet, effektivitet o ch produktivitet. 

» att räkenskaperna är rättvisande 

Detta uppnås genom att i granslmingsarbetet utnytlja adekvata metoder för revision av löpande 
redovisning o ch årsredovisning. 

» att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcldig 

Detta uppnås genom att i gransIrningsarbetet utnytlja metoder som, med utgångspunktfrån 
väsentlighetoch risl~ prövar om nämndens interna kontroll ärtillräcldig både vad avserekonomioch 
verksamhet. 

» att densannnanställdaredovisningen är korrekt 

Detta sker genom revisorernas strävan efter en fördjupad granskning av den sammanställda 
redovisningen vilket bl a uppnås genom det arbete som utfors av lekmannarevisorernasamtatt 
information fi'ån bolagens auktoriserade revisorer begärs in. 

» attverl<samheten i kommunens bolag sköts påett ändamålsenligt och från 
ekonomisksynpunkt tillu'edsställandesättsamt att den internakonh'Ollen är 
tillräcldig 

Detta sker genom den granskningsom utförs av lekmmmarevisorerna. 

» att komml1l1en haren godekonomiskhushållningi sin verl<samhet 

Detta sker genom att särskild granskning härav genomförs vmje årmed utgångspunkt från god 
eko nomiskhushållning vill,et innebär att 

• d et finns b alans m ellan ko stnader och intältter 
• medelsförvaltningen skerpå ettsätt sommedför god avkastningoch betJyggande säkerhet 
• fö rs älj ningsvede rlag e llerfo rsäl<ringsersättning fö r anläggningstillgångm' används till 

investeringm' eller avbetalning av skulder 
• fastigheter och andra tillgångarvårdas 
• framförhålhlingeni den fysiskaplaneringen ärgad 
e organisationen är effektiv 
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3. De förtroendevalda revisorernas arbetsfonner 

Ol'dförandens roll 
Ordföranden ansvararför atttillsammans med sakkunnigt biträde ta fram kallelse inför revisionens 
sammanträden. Ordföranden har uppdraget attleda sammanträdena. OrdiOrande och vice ordförande 
bildar revisionens presidium. Presidiet har löpande kontakt med de sakkulliliga. 

Deltagandei revisionsarbetet 

l> Revisorerna ärfolwellt självständiga i förhållande till varandra, men i enlighetmed god 
revisionssedsträvar revisorerna efter att i enighet ta ställning i revisionsarbetet samt att 
arbeta gemensamt och samordnat. 

l> Revisorerna delarintel'l1tupparbeteti olika områden. Fördelningen görs påförsta 
sammanträdet i mandatperioden eller i nära anslutning därtill. V at je revisor har dock 
fortfarandehelhetsatlsvar för all granskning och be dömningvilket innebär att revisorerna 
tillägnar sig all väsenlig infonna tion som behövs för uppdraget. Bland annatinformerar 
revisorerna varandraom sina respektive områden på sammanu·ädena. 

l> Revisorema i respektive grupp introducerat· innevarande års revisionsplan till styrelse och 
nämnder. 

l> Revisorerna i respektive grupp är, vidsärskilda behov, med vid intl'Oduktionav granskningar 
hos styrelse och nämnder. 

l> LöpandeinfOlwation och avstämning av granskningsprojektenskerpå ordinarie 
sammanträden vill,etmöjliggör korrigeringat'i arbetet på etttidigt stadium. 

Revisionsbesök 

l> Revisorerna genomför årligen minst ettrevisionsbesökinom vatje nämnds 
verksamhetsområde. 

l> Iakttagelser gjorda vid revisionsbesökavrapporteras vid nästkommande sannllanträde. 

A v rapportering av projekt 

l> Före avrapporteringskall en avstämning av rappOltensinnehållha gjOltsmed berörd 
förvaltning varigenom eventuella saldel, missnppfattningat· och dylikt kan rättas till. 

l> A v rapPOltering av ett slutfölt projekt sker regelmässigt i densamlade revisionendär även 
diskussion om revisionens fårslag o ch synpnnktertas upp. 

Slutrevision 

l> I samband medsluh'evisionen upprättas, förutom revisionsberättelsen, en rappOlt där det 
framgårvilka områden som särskilt har granskats under året. Granskningarna inom varje 
nämnds verksatllhetkommenteras. 
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> Till revisionsberättelsen fogas de sakkunnigas rappOlteroch de granskningsrapportersom 
lekmannarevisorerna upprättar beträffande granskning av de kommunala bolagen. 

Protokollsgl'anskning 

> Rev ism'el'lla granskar nämndel'llasp1'Otokoll inom sina resp områden. Dit hör också protokoll 
fl'ån eventnella utskott ochkorrnnitteer. 

> Samtliga revisorer läser/granskar kommunfullmäktiges o ch kommunstyrelsens protokoll. 
Härigenom ges möjlighetattfölja upp att beslut fattats påett riktigt sätt. 

Sammanträden ochsammanträdesprotokoll 

> Den samlade revisionensammanträder cirka 10 gångerperår, vilket möjliggör kontinuerlig 
st y rning och avstämning av pågående granslmingarmm. 

> Justeradeprotokoll publiceras löpandepå revisionens sidapå www.kristianstad.se 

Kurseroch lwnferensel" samterfarenhetsutbyte 
Revisorel'lla värnar om sin utveckling bland annat genom attökakompetensenfö l' uppdraget genom 
utbildning och deltagande i nätverk tillsammans medandrarevisorer. 

> Revisorerna deltari angelägnakurser och konferenser. 

> Revisorel'lla kan ta initiativ tilltriiffarmedtill exempel andrakommunersrevisorerför 
erfarenhetsutbyte och fö r att tillvarataandraskompetens och ideer. 

Revisionens e-post 

> Revisionens ordförande har tillgång till, och ansval'fö r, revisionens mailbox. 

4. Kommunikation med styrelse, nämnder och förvaltningar 
Att kommunicera och skapa en bra dialog är hasen fö r ettförtroendeingivande revisionsarbete och för 
att uppnå önskad effekt av revisionen. Revisorel'llakommunicerar m ed fullmäktige ochmedstyrelse, 
nämnder o ch fö rvaltningar som en aktiv del i revisionsprocessen. 

Sammankomster 

> Årligasarrnnankomster bör äga rum med kommunflillmäktiges presidimn. 

> Sammankomster med representanterför kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar sker i 
samband med granskningar. På revisorernasinitiativtriiffas, i samband med ny 
mandatperiod, revisionen o ch representanterfö r nämndel'lla. 

> Ordförande, förvaltningschefochandrakan inbjudas till revisionens ordinariesarrnnanträden 
för att informera om sin verksamhet. I nfurmation på ett tidigt stadium medsynpunkterfl'ån 
den aktuella nämnden/förvaltningen kan bidraga till ett bra resultat av revisionsalhetet. 
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);. Kommunens revisorer bör uppmärksamma möjligheterna till såväl infOlmel!a som fo rmel!a 
kontakter. Dessa kan avse frågor som är viktiga att få belysta samt geuppslagochideerfordet 
fo rtsatta revisionsarbetet. 

Revisionsl'ap porter o ch skrivelser 

);. Rev isionsra pport skall efter fullgjord granskning överlämnas till respektive nämnd/styrelse. 
Rapporten bifogas skrivelse som undeltec1mas enligt antaget revisions reglemente. 

);. Rapporterna skall till övervägande del imiktas på analys och rekommendation till åtgärder i 
syfte attge styrelse, nämnder och förvaltningar ett bra beslutsunderlag. 

);. Rev isionsrapporterna lämnas regelmässigt till kommunfullmäktige och ko mmunstyrelsen. 

);. Revisionsrapporterna publiceras löpande på revisionens sida på www.kdstianstad.se 

5. Revisionens planering 

Revisionsplan 

);. Revisorerna fastställer i bÖljan av mandatperioden en övergripande revisionsstrategi 
beträffande fördjupande granskning. Revisorerna fastställer årligen enövergdpande plan fö r 
den få rdjupade granskningen. 

);. Revisionsplanen skall bygga på förntsättningen att al! verksamhet skall granskas. Ärlig 
granskning av all verksamhetkompletterasmedfö rdjupande projekt enligt planel!erpå 
fö rekommen anledning. 

Projektplan 

);. För v mje revisionsprojektupprättasen projektplan som fastställs och som anger 
gransImingens imiktning ochsyftesamthuvudsakligt val av granskningsmetod, tid plan, 
resurser och ansvar. 

Urval av projekt 

);. Vid valav granskningsprojektskall hänsyn tas till följ ande: 

• helhetsperspektivet 
• väsentlighetoch risk 
• fullmäktiges mål och pdoriteringm' 
• legalitets prövning 
• granslmingsområdets ekonomiska betydelse 
• tidigare etfarenheter och gjorda iakttagelser 
• storleken på projektet 
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6. Förändringarikommunen 

Information om förändringar 

l> Revisionen böl', bland annat i sambandmedföränddngari kommunen, få infol1nationpå ett 
så tidigtstadinm som möjligt, Större planerade förändringar bör regelmässigt rapporteras till 
revisionen. 

7. Förhållandettillmassmedia 

Information 

l> Sval' påfrågorfrån massmedia eller allmänheten lämnas generellt av revisionens ordförande, 

8. Revisorernassakkunnigastöd 
Revisionen bih'äclsav sakknnniga, som desjälvaanlitari denomfattningsom behövs fOr att fullgöra 
gransImingen enligtgodrevisionssecl, Revisorerna definierffi'o chreglerffi' de sakkunnigas uppdragi 
upphandlingslmderlaget där de tydliggör sina krav påde sakkunnigas kompetens, genomförffilde, 
o rganisation, tillgänglighet och kvalitetssälning samt sina krav påkommunikation, löpande kontal<ter, 
a v stäJmnngar ochrapportering, 
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Revisionens protokoll 

Rutinbeskrivning 

2015-02-25 

• Protokoll från revisionen inkommer via mejl från PWC och vi får 
originalet skickat till Kansli & samordning 

• Registrera * i Evolution - räcker med Handlingsid 

• Ta kopia på l:a sidan protokollet och sätt upp anslagsbeviset på 
kommuntavlan l:a våningen 

• Lägges ut på hemsidan. Sektionen ansvarar för att protokollet 
läggs ut på hemsidan senast nästkommande vardag. 

• Avsluta handlingen 

* Se rutin för registrering av allmän handling 
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Revisionsrapporter 

Rutinbeskrivning 

2015-02-25 

• Revisionsrapporter och missivskrivelse inkommer via mail från PWC 
(Kommunrevisionen) 

• Kommer även i pappersform via post 

• Registreras* i Evolution - ärende skapas 

• Skicka till kfs. presidium, kommundirektör, ksau, kanslichef, kommunfull
mäktiges sekreterare, berörda nämnder/styrelse vilket framgår av 
missivskrivelse och till den nämnd som eventuellt skall yttra sig (t ex kom
munstyrelsen, omsorgsnämnden) 

• Alla rapporter skall delges kommunfullmäktige. Tryckes upp, skicka dolru
mentet till trvckeriet(ciikristianstad.se för att delas ut på kommunfullmäkti

ges nästkommande sammanträde 

• Rapporterna skall läggas ut på hemsidan + missivskrivelse. Sektionen an
svaraT för att rapporten läggs ut på hemsidan senast nästkommande vardag. 

• Bevakning sätts på ärendet då kommunstyrelsen ska svara 

• Handläggare tilldelas och sektionen ansvaraT föl' att ärendet kommer upp på 
dagordningen för beslut. 

• Ärendet avslutas. 

* Se !Utin föl' registrering av allmän handling 
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Sammanträdestider 2015 

Fredag 31 januari 09.00-15.00 

Tisdag 24 februari 09.00-12.00 

Onsdag 18 mars 09.00-12.00 

Onsdag 22 april 09.00-12.00 

Onsdag 20 maj 09.00-12.00 

2015-02-24 

Onsdag 24 juni 09.00-12.00 + Kommunstyrelsens utflykt 

Onsdag 19 augusti 09.00-12.00 

Onsdag 23 september 09.00-12.00 

Onsdag 21 oktober 09.00-12.00 

Onsdag 18 november 09.00-12.00 

Onsdag 16 december 09.00-12.00 

Utbildning 19 februari (Malmö) 

SKL 


