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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet äl'justel'at. Information har skett genom anslag. 

Styrelse/Ntlmnd Kristianstads kommuns revisorer 

Datum då 2015-10-28 
anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Uldll1gsbe!lyrknllde 
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Adrian Görailsson 
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Kristianstads 
kommun 

Krlstlo::mstads kommuns revisorer 

lum § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantritdcsdatum 

2015-09-23 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

• RevisOl'ema beslutar att godkännda dagordningen, 

Utdtagsllestyrkande 
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Kristianstads 
110m mun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantrtidcsdatum 

2015-09-23 

Datum för protokollsjustering 

Beslut 

• Revisorema beslutar att protokollsjustering sker fredagen den 25 

september på PwC:s kontor. 

Utdrugsbcslyrkande Justerarens signatur 

i~ 
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Kristianstads 
110mmUn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samnlllnlrlidcsdot\lm 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-09-23 

Utdragsbestyrkande 

KKR§79 

Granskningar PwC 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att anta upprättad projektplan för granskning av 
delårsrapport 2015. 

• DelrapPoltering avseende granskning av arbetsmarknadsinsatser 
godkänns 

Sammanfattning 

Projektplan gällande granskning av delårsrapport 2015 Kristianstad 

kommun hal' varit utsänd. Granskningen omfattar räkenskaperna per 

2015-08-31 och ska utgöra underlag föl' det utlåtande som revisorerna 

ska bifoga granskningen till kommunfullmäktige. 

Adrian Göransson delrappOIterar pågående granskning gällande arbets

markandsinsatser och fårdig rapport presenters vid oktobersammanträdet. 

Beslutsunderlag 

• Pl'Ojektplan granskning av delårsrapport 

• DelrappOItering granskning av arbetsmarknadsinsatser 
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n Kristianstads 
~ I\ommun SAMMANTMDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-09-23 

Utdrogsbestyrkande 

IGffi § 80 

Rapporter/skrivelser 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
beställa in 8 exemplar av SKL:s företagsldimatundersökning 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppfdljning per 2015-08-19 gällande juni och 
juli 2015. 
Sammanställning över ej verkställda beslut, al'bete- och 
välfårdsnämnden 
FÖl'etagsklimatundel'sökning 2015 fi'ån SKL. 

JU'''t'' ,; .. "Iu, 
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H Kristianstads 
~ I<ommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Snmmnnlrädesdalum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-09-23 

Uturogsbestyrkande 

KKR § 81 

Rapporter från grupperna 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Gunnat' Svensson och Chl'istian Pettersson infotmerar om genomförd 

träff med omsorgsnämnden l september med verksamhetsbesök i hem

tjänsten. Även Lena Salomon deltog vid mötet och verksamhetsbesöket. 

Göran Sevebrant, Gunnar Svensson och Ros-Marie Olin informerar om 
genomförd träff med arbete- och välfårdsnämnden. 

Göran Sevebrant och Fredrik Berndt informerar om genomförd träff med 
Kristianstad RenhålInings AB, 

Göran Wagermark och Göran Sevebrant informerar om träffar som ge

nomfölts med tjänstemän (kommundirektör, VA-chef och [T-chef) under 

september. 

Ros-Marie Olin informerar om kommande möte på Kristianstad Airport 
AB den 13 oktober. 

Justerarens sig atur 
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B Kristianstads 
QJiJ I\ommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantriidesdatunl 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-09-23 

Uldmgsbestyrkandc 

KKR§ 82 

Revisionens presentationsbroschyr 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Göran Sevebrant informerar om pågående arbete med att utforma reviso
rernas presentationsbroschyr som även ska läggas på revisionens hem

sida. 

Just,,,,,", '~ 
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R Kristianstads QJi:l kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 20 15-09-23 

Utdrogsbestyrknnclc 

KKR § 83 

Övriga frågor 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att genomfOra granskning inom omsorgs

nämnden. Göran Sevebrandt få r i uppdrag att tillse alt förslag på pm

jektplan tas fram och därefter i samråd med Göran Wagermark be

sluta om att anta projektplanen fOr granskningen 

Sammanfattning 

Revisorel'l1a har tidigare tagit fram en revisionsplan för år 2015 som även 

sänts till fullmäktige. Revisorerna besl utade på sitt juni möte att anta flera 

projektplaner föl' att senare under hösten diskutera en granskning av 

omsOl'gsnämndens verksamhet. 

Även genomfört verksamhetsbesök den 1 september hal' utgj011 grund för 

att avgöra imiktning fOr djupgranslmingen. 

Det uppdras åt ordfOrande att se till att ett förslag till projektplan ftir 

granskning av omsorgsnämndens verksamhet tas fram och i samråd med 

Göran Wagermark besluta om att anta projektplanen föl' granskningen. 
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