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Kristianstads 
kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-06-24 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att godkännda dagordningen . 

Utdragsbestyrkande JlI;s,t,erarens signatur 

'i.I 
/ 
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Kristianstads 
kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-06-24 

Datum för protokollsjustering 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker den 30 juni på PwC:s 
kontOl' kl. 11.00, 

Utdragsbestyrkande signatur 
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Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-06-24 

Utdrags bestyrkande 

KKR§ 63 

Revisionsplan 2015 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att i nuläget inte genomföra granskningen av 

upphandling inom telmiska nämnden och som en följd av detta göra 

en justering i revisionsplan 2015. 

• Revisorerna beslutade anta revisionsplan fdr 2015 

Beslutsunderlag 

• Revisionsplan 2015, Kristianstad komrnunrevision 
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Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-06-24 

Utdragsbestyrkande 

KKR§ 62 

Projektplaner granskningar 2015 

Beslut 

• Revisorema beslutade anta följande projektplaner: 

Granskning av detaljplanearbetet 
Granskning av !T-organisationen och dess effektivitet 
Granskning av telmiska nämndens styming och ledning 
Granskning av bidragshantering inom kultur- och fritidsnämnden
projektstart bestäms under året 
Granskning av säkerhet gällande utbetalningar- en uppföljning 
Granskning av arbetsmilj ön inom Kristianstads RenhålInings AB 
Granskning av ABK:s registrering av personuppgifter 

• Revisorema beslutade också att bjuda in företrädare från C4 Energi 
under hösten f6r at! få en beskrivning av stadsnätets utbyggnad i sep
tember. 

Sammanfattning 

Projektplaner f6r granslmingar 2015 diskuteras och följande projektpla

ner har varit utsända till revisorerna. 

Granslming av detaljplanearbetet 
Granslming av !T-organisationen och dess effektivitet 
Granskning av tekniska nämndens styrning och ledning 
Granskning av upphandling inom tekniska nämnden 
Granskning av bidragshantering inom kultur- och fritids
nämnden 
Granskning av säkerhet gällande utbetalningar- en upp
följning 
Granskning av arbetsmiljön inom Kristianstads Renhåll
ningsAB 
Granskning av ABK:s registrering av personuppgifter 
Granskning av stadsnätet, C4 Energi 

Beslutsunderlag 

• Proj ektplaner, enligt ovan. 
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Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-06-24 

Utdragsbestyrkande 

KKR§ 64 

Revisorernas budget 2016 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att anta upprättat förslag till budget för 2016 

för revisionen och översända denna till kommunfullmäktiges presi

dium för vidare behandling. 

Sammanfattning 

Revisorernas budgetförslag fOr 2016 innebär ett äskande om utökning 

med 0,3 mnkr till 2,6 mnkr år 2016. Utökningen avser återläggande av 
medel för effektivare Kristianstad, resurser fOr ISA -revision samt medel 

för lekmannal'evision och ökade kostandel' för arvoden. 

Beslutsunderlag 

• Budgetäskande revisionen 2016 med bilaga 

I . 
Jtjsterarens si~atur 

~i6/! \ 1 k, ;\ l df;.- 'C"-~ 
/", ,/ 

5 (10) 



Kristianstads 
kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-06-24 

Granskning av tillsyn och insyn i fristående verksamheter 

Beslut 

• Revisorel11a beslutar att anta upprättat förslag till granskningsrapport. 

• Revisorel11a beslutar att förtydliga missivbrevet gällande synliggö

rande av brister för förvaltning eller nämnd. 

• Revisorel11a beslutade att översända granskningsrapport inklusive 

missivbrev till BUN, Kommunstyrelsen och Komunfullmäktige för 

besvarande. 

Beslutsunderlag 

• Revisionsrapport 

• Missivbrev 
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III.·. Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§ 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-06-24 

Rapporter/skrivelser 

Utdrags best yrkande 

Beslut 

• Revisorema beslutar att lägga informationen till handlingama 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, kommunstyrelsen per april och maj, 
Kommunstyrelsen 
Ekonomisk uppföljning revisionen t o m maj 
Svar gällande samgranskning bam och unga, KS-AU 
Skrivelse till nämndema gällande granskningar 
Revisionskonferens i Uppsala 2015 

( .... \ ).~~~atur 
-lJ ~ -.. .J 
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Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-06-24 

Utdragsbestyrkande 

KKR§ 66 

Granskning av hantering avanmälningar om misstankar 
om att barn far illa 

Beslut 

• Revisorema beslutade att anta upprättas granskningsrapport och 
översända denna inklusive missivbrev till Arbete- och välfårdsnämn
den, Kommunstyrelsen och Komunfullmäktige fdr besvarande. 

• Revisorema beslutar att följ a upp granskningen under verksamhetså
ret genom revisions grupp 2. 

Beslutsunderlag 

• RevisionsrappOlt 

• Missivbrev 
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mm Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samrnanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-06-24 

Utdragsbestyrkande 

KKR§ 68 

Rapporter från grupperna 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att lägga infOlmationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Gunnar Svensson redogör för kontakter med omsorgsnämnden gällande 

nänmdens underskott och vidare handläggning i augusti .. 

Göran Sevebrant informerade om sammanträffande med ijänsteman inom 
C4 Teknik angående vallatna i Kristianstad kommun 

Göran Sevebrant redogör för deltagandet på revisionskonferensen i Kal
mar i juni. Kristianstad kommunrevision är värd för nästa revisionskonfe

rens år 2016. 

Göran Wagermark informerar om genomfört sammanträffande med C4 
Energi. 
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Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-06-24 

Utdragsbestyrkande 

KKR§ 69 

Övriga frågor 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Göran Sevebrant redogör de diskussioner som förts angående badhuset i 
Kristianstad och i nuläget genomför revisionen inget vidare i ärendet. 

Skrivelse från enskild angående granslming angående fastighet på Ripa
faltet. Skrivelsen har diarieförts och byggnadsnämndens ordförande är 
infonuerad i frågan. 
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