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Kristianstads 
kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§ 1 

SAMMANTRÄ DESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatum 

2016-01-27 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen . 

Utdragsbcstyrkande 
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tml Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatum 

2016-01-27 

Datum för protokollsjustering 

Utdragsbcslyrkande 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker torsdagen den 
4 februari 2016 i PwC:s lokaler kl. 09.00. 
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ffil1 Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Granskningar från PwC 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att anta upprättad granskningsrapport inklusive 
missivbrev gällande granskning av föreningsbidrag. 

• Revisorerna beslutar att anta upprättade förslag till projektplaner 
gällande följande projekt: 

Sammanfattning 

Projektplan granskning av årsredovisning 
Projektplan kommunens näringslivsarbete 
Projektplan bygglovshandläggning 
Projektplan intern kontroll vid utbetalning av ekono
miskt bistånd 
Projektplan intäktshantering BUN 
Projektplan företagspolicyn 
Projektplan granskning av privata utförare 
Projektplan granskning av kostnader gällande IT- ser
vice/IT stöd 

Revisorerna beslutade att anta upprättat förslag till granskningsrapport 

och rnissivbrev gällande föreningsbidrag och överlämna detta till kultur

och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Pro

jektet avser revisionsår 2015. 

Revisorerna beslutade att anta upprättade förslag till åtta projektplaner 

avseende revisionsår 2016. Projektplanerna har varit utsända till reviso

rerna för genomgång. 

Beslutsunderlag 

• Granskningsrapp01t förenings bidrag 
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B Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-01-27 

• Missivbrev granskning av föreningsbidrag 

• Projektplan granskning av årsredovisning 

• Projektplan kommunens näringslivsarbete 

• Projektplan bygglovshandläggning 

• Projektplan intern kontroll vid utbetalning av ekonomiskt bistånd 

• Projektplan intäktshantering BUN 

• Projektplan företagspolicyn 

• Projektplan granskning av privata utförare 

• Projektplan granskning av kostnader gällande IT- service/IT stöd 

Utdragsbestyrkandc 
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• Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-01-27 

Utdragsbestyrkandc 

KKR§4 

Rapporter/skrivelser 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att Gunnar Svensson deltar på mötet med 
Nösk-kommunema den 28 januari 2016 i Hässleholms kommun 
och representerar därmed Kristianstad kommuns revisorer. 

• Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna gäl
lande rapport från arbete- och välfärdsnämnden gällande ej verk
ställda beslut från januari 2016. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan träff Hässleholms revisorer 
Ej verkställda beslut SoL nämnden för Arbete- och välfärd 

Justcrarcns signatur 
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mBJ Kristianstads 
Q111 kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-01-27 

Utdrags bestyrkande 

KKR§ 5 

Rapporter från grupperna 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att lägga inf01mationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Gunnar Svensson rapporterar angående omsorgsnämndens interna kon

troll och den rapportering som görs till kommunstyrelsen gällande utfall 
för år 2015. 

Lena Salomon informerar om den sammanställning som Kommunstyrel

sen gj01t beträffande den interna kontrollen. Materialet skickas till leda
möterna i revisionen. 
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mil Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-01-27 

Utdragsbestyrkande 

KKR§6 

lnbjudan femkommuners träffen 

Beslut 

• Förslag på inbjudan har varit utsänd och revisorerna beslutar god

känna denna och skicka ut inbjudan till berörda. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan fornkommuners träffen med detaljprogram 13-14 april 2016 
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mlJ Kristianstads 
Qli:l kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdat um 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-01-27 

Utdragsbeslyrkandc 

KKR§7 

Övriga frågor 

Göran informerar om att två mail som inkommit till ordföranden under 
december 2015 från enskild. Uppdras åt ordförande att följa upp med 
berörd förvaltning och återrappo11era ärendet på nästa sanunanträde. 

Lena Salomon delar ut den ekonomiska uppföljningen gällande revision

en för år 2015 till revisorerna. 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna . 

Justcrarcns signatur t ' 
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