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Kristianstads
kommun SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL

Sammantråldcsdutum
l (1)

Kristianstads kommtms revisorer 2015-10-14

Plats och tid Rådhus Sl<åne, lum 601 09:00-1 7.30

Beslutande Göran Sevebiant, ordförande

Göl'an Wageimai'k

Lisbeth Göransson
Gunnar' Svensson
Rose-Marie Olin

Fredrik Berndt, t o m $ 88
Christian Pettersson

Lena Salomon, PwC,
Adrian Göranson PwC, $ 86
Mattias Johansson, PwC,$ 86, $ 88, $ 89
Marie Nilsson, PwC, $ 89
Anna-Kerstin Larsson, kommunfitllmäktiges poes, $ 87
Bo Silver'bern, kommunfullmäktiges poes, $ 87
Roland Sandelin, kommunfullmäktiges pt'cs, $ 87
Gunnel Olsson, kommunledningskontoiet, $ 87
Marie Farm, kommunlcdningskontoret, $ 87
Göran Thessön, C4 Enen'gi, $ 88
Jonas Dahlqvist, Lars Johansson C4 Energi, $ 88
Rune Simonsson, C4 Energi, $ 88

Övriga närvarande

Utses att justera Göran Wagcrmat'k

Justeringens
tid och plats

Kristianstad 2015-10-20 kl. 09.00

#Sekreterare Patagtanei 84-93
Lena Salomon

Ordförande

Scvcbiant

Justeiaie

Göran Wagermark

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjustetat. Infoilllation hat skett genom anslag.

l<ristianstads l€ommuns i'evisoi'er SammantlädesdatumStyrelse/Nämnd 2015-10-14

2015-11-14Dahlmdå
anslaget sätts upp

2015-10-21 Datulri då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet I'=otqmunkanstiet, Rådhus Skåne

UndcrskriR .:Jä:Q«"-,..
l,ena Salomon

Utdfagsbestylkande



Kristianstads
kommun SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL (1 1)

Sanlinatlträdcsdatum

2015-10-14l<ristianstads kommuns revisorer

KKR$84

Godkännande av dagordning

Beslut

e Revisor'oi'na beslutar att goda(ännda dagordningen

Utdmgsbestyrkande

'T
signat



Kristianstads
l(ommun

m T'Duns revisi

KKR$85

Datum fbr protokollsjustering

Beslut

Revisor'ei'na beslutat att pratat(ally usteiing sker tisdagen den 20
ol(sober i Rådhuset l€1. 09.00

l<ristianstads kn 2015-10-14ri sti a n sta( T'eT

SAMMAN']'RÄDESPROTO](OLL

Sammanti'ädesdatum

2 (11)

Utdragsbcstyrkandc



Kristianstads
kommun® SAMMANTRÅDESPROTOj<OLL 3 (1 ])

Saimnanti'ädesdatum

2015-10-14t<ristianstads kommuns revisorer

KKR$86

Granskningar från PwC

Beslut

r')

H

n

8 Revisoiema beslutar att anta upprättad pidel<tplan Rör granskning av
omsorgsnämndens verksamhet 20 15.

e Revisorcina beslutat att bordlägga ärendet gällande gtanslcning av
aiabetsmarkandsinsatsei och att beslut om granskningen fattas eter
att justering av missivbrev gjorts.

Revisoiema beslutar att anta upprätta förlag till utlåtande gällande
delårsrapport 2 och övcrsända detta till kommunfullmäktige Rör be-
handling på oktobelsammanträdet.

e

e Revisor'orna bcslutai att anta upprättad granskning gällande delårs-
rapport 201 5 och öveiända denna till kommunfullmäktige som bilaga
till tevisoternas bedömning av delåisiapott 20 1 5.

8 Revisor'orna beslutar att anta uppå'ättad gt'önskning gällande gt'anslå
ning av östra Skånes ldälpmedelsnämnd och översända denna till
kommlmfullmäl(time som bilaga till I'evisotetnas bedömning av
delåisraport 2015.

Sammanfattning

Projel(tplan gällande granskning av styrning och ledning inom omsorgs
nämnden godkändes av pl'esidict 20 1 5- 1 0-08 varmed beslutet anmäldes
på sainmantlädet.

Vid septembertnötet gjordes en deh'apportering av granslalingen av
arbetsmarkandsinsatser. Revisoielna beslöt att boi'dlägga ärendet och

göra en komplettering i missivbi'evet. ÄI'endct tas upp till beslut vid
senare möte.



Kristianstads
l<ommun@ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11)

Sanunanträdesdahtnt

2015-10-14l<ristianstads kommuns revisor'ei'

Revisorer'na beslutade att anta uppå'ältat Röi'slag till utlåtande som vant
utsänt och överlämna detta till kommunRillmäl(tage. Revisoremas be-
dömning gällande delårsraporten behandlas av kommtmfitllmäktige den
20 oktober.

Revisorer'na beslutade anta upprättat förslag till granskning av delåtsrap

port som varit utsänd. Revisorerna beslutade att bifoga detta som bilaga
till l(ommtmfulhnäktiges behandling av delårsrapporten.

Revisorerna beslutade anta upprättat föi slag till granskning av astra
Skånes Hälpmedelsnämnd som varit utsänd. Revisorerna beslutade att
bifoga detta som bilaga till kommunfullmäktiges behandling av delårs
rapporten.

Beslutsu nderjag

e Pi'ojektplan granslaling av styrning och ledning gällande omsoi'gs
nämnden

e

e

e

+

Glanskningsrappoit gällande arbetsmarknadsinsatser

Gianskningsrapport delårsrapport 20 1 5

Granskningsrappott Ostia Skånes hjälpmedelsnämnd

Revisotemas bedömning gällande delåtsiapport 2 år 20 1 5

Utdragsbcstyrkatide



Kristianstads
kommun SAMMANTRADESPROTOt<OLL 5 (1 1)

Stnnmantl'ädesdatum

2015-10-14l<ristianstads kommuns revisor'er

KKR$87

SammailträRande med kommunfullmäktiges presidium
Revisoteina sammanträfFar med l<ommtmfullmäktigcs presidium och
diskuterar frågor som:

På gång inom lcommtmfullmäktige

På gång inom revisionen

Service fi'ån kansliet

Planerade granskingar 2016

Ovi'iga frågor

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Kommunfullmäl<tiges presidium informerar om det utvecklingsarbete
som ät pågående inom jamen för fullmäktige och kommunkansliet.
Revisorerna redovisat genomförda granskningar samt sammanträf-
fanden med kommunens yänstcmän. Revisotetna redovisar pågående
gtanslalingai saint gonomfotda utbildningar.

Sammanträffande med kommunfiillmäktiges presidium tas upp föi
beslut när revisionens sammanträden fäststälits 6ör åi 20 16.

Utdragsbcstyrkande '"Tn



Kristianstads
kommun@ SAMMANTRÄDESPROTOt<OLL 6 (11)

Sammanträdesdatum

2015-10-14l<ristianstads kommuns revisorer

KKR$88

SammanträHande med C4 ETlergi
utbyggnad

angåetlcle Stadsnätets

Beslut

© Revisorclna beslutar aLt lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

C4 Energi informerar om stadsnätets utbyggnad. Fibeiverksamheten
bedrivs som ett eget afBäisområde. Arbetet med utbyggnad av nätet
utgår ifrån en bledbandsstrategi Rör Kristianstad kommtm.

Målsättningen är att ca 95 % av fastigheterna ska erbjudas el] anslut-
ning till år 2020. Ambitionsnivån föi utbygganden ät ca 5000 hushåll

åt' 20 1 6. Ansök(an görs även om statliga bidragspengar Hör landsbygg
nadspiojekt 201 6-2020 Höi anslutningar' på landsbygden.

Utdragsbcslyrkande Justerarens signatur



Kristianstads
l<ommun SAMMANTRÅDESPROTOl<OLL 7 (11)

Sammanträdcsdatunl

2015-10-14l<Hstianstads kommuns i'evisorer

KKR$89

SammanträKande med auktoriserade revisorer

Beslut

8 Revisoiema bcslutai att lägga informationen till handlingarna

SammaTlfattning

Lekmannatevisoierna hai bjudit in dc auktoriserade revisorerna fot ett
avstämningsmöte. På mötet diskuteras åiscykeln för gt'anskningsar-
betet gällande 20 1 5 åts revision. Koncemstrukturen inom Kommu-
nens koncemföietag gås igenom och vilka risken som hai identifierats.
Fötändtingar i omväg'Iden gås igenom samt tevisionens ilsk- och fo-
kusområden. Lekmannaievisorerna är även inbjudna till höstmötena
med respektive bolag Rör genomgång b l a delåisrappoiten.

Uldragsbcstyrkande

"g?



Kristianstads
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Sanlmanträdesdatuitl

2015-10-14l<dstianstads kommuns revisoret'

KKR$90

Rapporter/skrivelsen'

Beslut

e

e

Revisotema beslutat att lägga informationen till handlingarna.

Revisorerna beslutat att följa upp vilka åtgäidei som genomnöits
angående bah som far illa imlan levisionsberättelen Hör 20 1 5 be-

handlas i syfte att m en aktuell bild över antal utestående ärenden

Beslutsunderlag
Delålsrappoit 201 5 Rör kormnunstyrelsen
Begäran om tilläggsanslag finn BUN, omsorgsnämnden
och Arbete och välfärdsnämndci}
Sval på genomRötd granskning Arbete- och välfätds-
nänmden angående misstanke om barn som fat illa.

l.Jtdragsbestyrkandc
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Kristianstads
kommun SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 9 (11)

Samillanträdesdatum

KHstlanstads kommuns revlsorei' 2015-10-14

KKR$91

Rapporter från grupperna

Beslut

e Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Lisbeth Göranson infotmeiat om genomförda träffar med BUN,
Byggnadsnämnden och l<ultur och fritidsnämnden.

Utdragsbestyrkandc



Kristianstads
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL lO (11)

Satnmanträdcsdahlm

l<Hstianstads kommuns revisorer 2015-]0-14

KKR $ 92

Revisionens presentationsbroschyr

Beslut

e Revisotema beslutade att lägga infon'mationen till handlingarna

Sammanfattning

Göran Sevebrant informerar om pågående arbete med att utforma reviso
i'ernas plesentationsbi'oschyr som även delas ut till ievisotetna. Uppdrag
till alla att inkomma med synpunkten till Gåtan angående innehåll och
utformning av broschyren.
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kommun

Kristianstads kommuns revisor er

Klär $ 93

Ovriga

Beslut

e Inga övt'iga fi'ägor

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL

Samtnanttädcsdahitn

2015-10-14

l l (1 1)
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Utdna©bestyrkandc


