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Kristianstads kommuns revisorer 

Plats och tid 

Beslutande 

Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-11.30 

Göran Sevebrant, ordförande 

Göran Wage1mark 
Lisbeth Göranson 
Fredrik Bernt 
Rose-Marie Olin 

Bengt Olsson, tekniska förvaltningen§ 47 
Lennart Mårtensson, tekniska förvaltningen § 47 

Övriga närvarande Lena Salomon, PwC 

Utses att justera Göran Wagermark 

Justeringens Kristianstad 2016-07-04 kl. PwC:s lokaler 
tid och plats 

Sekreterare ~ ..... ~ ... ......................... .......... ... ... . 

Lena Salomon 

Ordförande 

Justerare 

/ /J an Sevebra~ 

L~-·~···· .. .... ... ... . 
Gölan Wagermark 

Sammanträdcsdatum 

2016-06-29 

Paragrafer 45-52 

ANSLAG/BEVlS 
Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 

Styrelse/Nämnd 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

U1dr:igsbts1y,kande 

Kristianstads kommuns revisorer 

2016-07-..@'S :> lo/H JJ 

~
m unkansliet, Rådhus Skåne 

J~ ................................. ....... ... ......... ............. ........ .. ............ 

Lena Salomon 

Sammanträdesdatum 

Datum då 
anslaget tas ned 

2016-06-29 

2016-07-,2'128' 
"1t,.1 



Kristianstads 
kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR.§45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-06-29 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen . 

Utdrngsbcslyrkande 
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lllJ Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-06-29 

Datum för protokollsjustering 

Utdragsbestyrkande 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker måndagen den 
4 juli 2016 i PwC:s lokaler. 
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~ Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sanunanträdesdalum 

Ktistianstads kommuns revisorer 2016-06-29 

Utdragsbcstyrkande 

KKR §47 

Möte med företrädare för tekniska förvaltningen inom 
C4 Teknik gällande kostnadsredovisning VA-verksamheten 
Östra Äspet och Östra Sand 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Bengt Olsson, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, föredrar kost

nadsredovisning för vatten- och avloppsverksamheten gällande Östra 

Äspet och Östra Sand inom C4 Teknik. 

Revisorerna beslutar att ha kostnadsredovisningen för vatten- och av

loppsverksamheten för bevakning inför kommande års granskningar. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av kostnadsredovisning vatten- och avloppsverksamheten 
gällande Östra Äspet och Östra Sand. 
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mffl Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-06-29 

Utdragsbestyrkande 

KKR §48 

Projektplan gällande felaktiga utbetalningar 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att inte genomföra tidigare beslutad fördju
pad granskning gällande felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. 

Sammanfattning 

Revisorerna beslutade på majmötet om en granskning av felaktiga utbe

talningar och bidragsbrott. Mot bakgrund av lämnad resultatredovisning 

från Arbete- och välfärdsnämnden, maj 2016 beslutar revisorerna att inte 

genomföra planerad granskning. Självrättelsebrevet är enligt underlaget 

en engångsföreteelse gällande det förebyggande arbetet. 

Beslutsunderlag 
Projektplan gällande felaktiga utbetalningar och självrättelsebrevet. 
Resultatredovisning från Arbete- och välfärdsförvaltningen gällande 
FUT-arbetet, maj 2016 
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llffl Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdalum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-06-29 

Uldragsbcstyrkande 

KKR § 49 

Projektplan gällande granskning av strategisk personalför
soqnmg 

Beslut 

Revisorerna beslutar att anta upprättade förslag till projektplaner gällande 

granskning av strategisk personalförsö1jning. 

Sammanfattning 

PwC har tagit fram förslag på en fördjupade granskning gällande den 

strategiska personalförsöijningen. Revisorerna beslutade antaga upprättat 

förslag till projektplan. 

Beslutsunderlag 
Projektplan gällande strategisk personalförsö1jning 
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mffl Kristianstads 
~ kommun 

Kristianstads kommuns revisorer 

KKR § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2016-06-29 

Rapporter/skrivelser 

Utdragsbestyrkande 

Beslut 

• Revisorerna beslutar att lägga infonnationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
a) Månadsuppföljning april, kommunstyrelsen 
b) Artiklar i kommunal ekonomi 
c) Skrivelse från Arbete- och välfärdsnämnden gällande 

FUT 
d) Ekonomisk uppföljning revisionen 
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mffl Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädcsdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-06-29 

Utdragsbcstyrkande 

KKR § 51 

Rapporter från grupperna 

Göran Sevebrant och Gunnar Svensson info1merar om träff med om
sorgsnämnden. 

Göran och Rose-Marie informerade om träff med arbete- och väl färds

nämnden. 

Göran Sevebrant och Göran Wagermark informerade om träffen med 
kommundirektören. 

Beslut 

• Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna 
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mift Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2016-06-29 

Utdragsbestyrkandc 

KKR§ 52 

Övriga frågor 

Beslut 

• Revisorerna ger PwC i uppdrag att hålla i en utbildningsdag gällande 

ansvarsprövning december/januari 

• Revisorerna beslutar att bjuda in ekonomidirektören till augusti må

nads sammanträde. 

• Revisorerna beslutar att bjuda in presidiet för personalutskottet till 
augusti månads sammanträde. 

• Revisorerna beslutar att bjuda in byggnadsnämndens presidie till 

september månads sammanträde. 

• Revisorerna beslutar att bjuda in omsorgsnämnden till oktober må

nads sammanträde. 
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