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Kristianstads 
kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-04-27 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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ffll1 Kristianstads 
QliJ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§ 30 

SAMMANTRÄ DESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 

2016-04-27 

Datum för protokollsjustering 

Utdragsbestyrkandc 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker torsdagen den 

28 mars 2016 kl. 15. 00 i PwC: s lokaler. 
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mll Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-04-27 

Utdragsbestyrkandc 

KKR § 31 

Granskning av bygglovsprocessen 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att anta granskningsrappmien gällande 
bygglovsprocessen och översända denna tillsammans med 
missivbrev till byggnadsnämnden, korrununstyrelsen och kom
munfullmäktige. 

Sammanfattning 

Adrian Göransson, PwC föredrar upprättad granskning gällande bygg

lovsprocessen. Granskningen har fokuserat på tre olika 01måden styrning 

och uppföljning, rättssäkerhet samt effektivitet och kvalitet. Förslag till 

missivbrev gällande granskningen har varit utsänt. Rapp01ien översänds 

till byggnadsnämnden med begäran om svar senast den 30 juni och för 

kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport bygglovsprocessen 
Missivbrev granskning av bygglovsprocessen 
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m!I Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-04-27 

Utdrags bestyrkande 

KKR § 32 

Granskning av utskrivningsldara patienter - en granskning 
av samverkan mellan Kristianstad och Region Skåne 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att anta upprättad granskningsrapport gällande 

utskrivningsklara patienter och översända denna tillsammans med 

missivbrev till omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, kommunfull

mäktige, regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden samt till 

Region Skånes revisorer för kännedom. 

Sammanfattning 

På föregående sammanträde, KKR § 22, redogjorde Carin Magnusson, 

Capire för upprättad revisionsrapp01i gällande utskrivningsklara patien

ter. Lena Salomon, PwC redogör kortfattat för kompletterad gransknings

rapp01i gällande utsk.rivningsklara patienter. Revisorerna beslutar att anta 

rapporten och översända denna till berörda för kännedom och åtgärder. 

Svar över vidtagna åtgärder önskas från omsorgsnämnden före den 30 

JUlll . 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av utsk.rivningsklara patienter 

Missiv brev granskning av utsk.rivningsklara patienter 
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B Kristianstads 
~ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-04-27 

Utdrags bestyrkande 

KKR § 33 

Skrive1se från enski1d angående omsorgsförva1tningen i 

Kristianstad 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att översända skrivelsen från enskild för fortsatt 

handläggning. 

• Revisorerna beslutar att översända svar till enskild om fattat beslut. 

Sammanfattning 

Revisorerna har erhållit en skrivelse angående omsorgsförvaltningen i 
Kristianstad. Revisorerna har 2016-04-07 skickat ett svar till enskild med 

anledning av skrivelsen. Revisorerna beslutar på sammanträdet att skicka 

över skrivelsen till omsorgsnämnden för f01isatt handläggning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från enskild angående omsorgsförvaltningens verksam
het 

Svar till enskild 2016-04-07 med anledning av inkommen skri

velse 
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B Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR§ 34 

SAMMANTRÄ DESPROTOKOLL 

Sarnmanträdcsdaturn 

2016-04-27 

Rapporter/ skriv el ser 

Utdrags bestyrkande 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
a) Svar från kommunstyrelsen och nämnder angående 

granskning integrationsarbetet 
b) Svar från kommunstyrelsen och nämnder angående 

granskning IT-organisationen 
c) Svar från kommunstyrelsen och nämnder angående 

granskning av lönehanteringen 
d) Svar från kommunstyrelsen och nämnder angående 

granskning av direktutbetalningar 
e) Svar från kommunstyrelsen och nä1nnder angående 

granskning av ledning och styrning tekniska nämnden 
f) Svar från BUN gällande tillsyn och insyn i fristående 

verksamheter 
g) Skrivelse från enskild angående omsorgsförvaltningen 

i Kristianstad 
h) Ekonomisk uppföljning per mars, revisionen 
i) Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen 
j) Visionära Arenan 16 augusti i Malmö 
k) Ett gränslöst samhälle 2025, skrift Regeringskansliet 

ochPwC 
1) Rapportering angående ej verkställda beslut 
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fflm Kristianstads 
QllJ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-04-27 

Utdrags bestyrkande 

KKR § 35 

Rapporter från grupperna 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Revisorerna har 2016-04- 20 sammanträffat med kommunfullmäktiges 

presidium. 

Göran Wagermark och Göran Sevebrant redogör för möten med bolagen 

och genomförd årsstämmor. 

Gunnar Svensson redogör för inplanerade nämndsbesök. 
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mll Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-04-27 

Utdragsbestyrkande 

KKR § 36 

Övriga frågor 

Beslut 

• Revisorerna ger PwC i uppdrag at ta fram tre förslag på projektplaner 

gällande granskning av intäkter inom kultur- och fritidsnämndens an

svarsområde, granskning av avtal gällande flyktingboenden samt 

granskning av rutiner för återsökning av flyktingbidrag. 

• Revisorerna beslutar att uppdra åt revisorerna att ta fram ytterligare 

förslag på granskningsområden till majsammanträdet 

• Revisorerna beslutar att förlänga avtalet med PwC till 2017-12-31 i 

enlighet med den förlängningsmöjlighet som finns i avtalet. Noteras 

att Lena Salomon inte deltog vid behandlingen av denna fråga. 
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