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Lena Salomon 

Sammanträdesdatum 2015-12- I 6 

Datum då 2016-01-12 
anslaget tas ned 
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Kristianstads 
kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Snn1111 nntr!idesdatum 

20l5-]2-16 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen . 

Utdragsbcstyrkande 
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fflm Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2015-12-16 

Datum för protokollsjustering 

Utdrngsbestyrkande 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker fredagen den 19 

november i PwC:s lokaler kl. 15.00. 

''"'""'"' ''l "'-f-
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mffl Kristianstads 
~ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-12-16 

Utdrag.~bestyrknnde 

KKR § 106 

Granskningar från PwC 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att anta upprättad granskningsrappo1t inklusive 
missivbrev gällande IT organisationen och dess effektivitet. 

• Revisorerna beslutar att anta upprättad granskningsrappo1t inklusive 
missivbrev gällande AB Kristianstadbyggens registrering av person
uppgifter. 

• Revisorerna beslutar att anta upprättad granskningsrapport inklusive 
missivbrev gällande kommunens detaljplaneprocess. 

• Revisorerna beslutar att anta upprättad gransknings PM inklusive 
missivbrev gällande säkerhet i utbetalningar. 

• Revisorerna beslutar alt anta upprättad granskningsrapport inklusive 
missivbrev gällande styrning och ledning i tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Revisorerna beslutade att anta upprättat förslag till granskningsrapport 

och missivbrev gällande lT organisationen och dess effektivitet och 

överlämna detta till Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Revisorerna beslutade att anta upprättat förslag till granskningsrapport 

och missivbrev gällande AB Kristianstadbyggens registrering av person

uppgifter och överlämna detta till AB Kristianstadbyggen, kommunsty

relsen och kommunfullmäktige. 

Revisorerna beslutade alt anta upprättat förslag till granskningsrappo1t 

och missivbrev gällande kommunens detaljplaneprocess och överlämna 

3 (8) 



flm Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sanunanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-12-16 

Utdragsbestyrkande 

detta till byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och 
kommunful !mäktige. 

Revisorerna beslutade att anta upprättat förslag till gransknings PM och 
missivbrev gällande direktutbetalningar och överlämna detta till kom
munstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Revisorerna beslutade att anta upprättat förslag till granskningsrapport 
och missivbrev gällande tekniska nämndens ledning och styrning över
lämna delta till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfull
mäktige. 

Beslutsunderlag 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Granslmingsrapport IT-organisationen och dess effektivitet 

Missiv brev IT-organisationen och dess effektivitet 

Granskningsrapport registrering av personuppgifter AB Kristianstad
byggen 

Missivbrev regi strering av personuppgifter AB Kristianstad byggen 

Granslmingsrapport detaljplaneprocessen 

Missivbrev detaljplaneprocessen 

Gransknings PM säkerhet i utbetalningar 

Missivbrev säkerhet i utbetalningar 

Granslmingsrapport styrning och ledning i telmiska nämnden 

Missivbrev styrning och ledning i telmiska nämnden 

4 (8) 



~ Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdalum 

2015-12-16 

Rapporter Is krivel ser 

IJtdragsbestyrkm1dc 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ileslutsunderlag 
Granskning av IT-nämnd Skåne Nordost 
Ekonomisk uppföljning oktober 2015, Kommunstyrelsen 
Ekonomisk uppföljning revisionen, november 2015 
Inbjudan bolagsdag 
Inbjudan femkommuners samverkan 13-14 mars 2016 

Justcrnrcns signatur 
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Elm Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-12-16 

Utdrngsbestyrkandc 

KKR § 108 

Rapporter från grupperna 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Göran Sevebrant och Göran Wagermark informerar om träff med KS
presidie och KS-AU :s presidie. 

Lisbeth Göranson informerade om att byggnadsnämnden skickat över 
material gällande 2015 års genomförd intern kontrnll. 

Göran Sevebrant och Göran Wagermark informerar om genomfö1t möte 
med tekniska nämnden gällande fastighetsunderhåll. 

Göran Sevebrant informerar om att primärkommunal revisionskonferens 
äger rnm den 22-23 september 2016 

Justerarens signatur 

~ / 
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~ Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Snmmantrlidesdalum 

Kristianstads kommuns revisorer 2015-12-16 

Utdragsbcstyrkande 

KKR § 109 

Planering av granskningar 2016 

Beslut 

• Förslag på granskningar 2016 har varit utsänt och revisorerna beslutar 
alt ta fram projektplaner för dessa projekt. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fördjupade granskningar 20 16 

Jus(erarens signatur 

{ ? 
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fflll Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§ 110 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantriidesdatum 

2015-12-16 

Revisorerna noterar att svar har inkommit från tclmiska nämnden gäl
lande granskning av särredovisning för vatten- och avloppsverksamhcten. 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna . 

Utdragsbcstyrkande 
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