
 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22 

Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 08.30-12.30, rum 101 

 
Beslutande Göran Sevebrant, ordförande   

 

Göran Wagermark 

Lisbeth Göranson 

Rose-Marie Olin 

 Gunnar Svensson 

 Fredrik Berndt   

  

Övriga närvarande 

 

Lena Salomon, PwC  

Johan Hedqvist, PwC, § 22 

Mattias Johansson, PwC, § 23 

Stefan Bengtsson, Kommunledningskontoret, § 26 

 

 

 Utses att justera Göran Wagermark   

Justeringens 

tid och plats 
 Kristianstad 2017-03-29 kl. 10.00  

Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 20-28 

  Lena Salomon 

 
Ordförande ……………………………………… …………………………………..  
 Göran Sevebrant   

 
Justerare ……………………………………… …………………………………..  
 Göran Wagermark  

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

 
Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Sammanträdesdatum 2017-03-22 

Datum då 

anslaget sätts upp 
2017-03-30 Datum då  

anslaget tas ned 
2017-04-21 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkansliet, Rådhus Skåne 

Underskrift  ........................................................................................  

Lena Salomon 
       

Lena Salomon 
 

Utdragsbestyrkande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KKR § 20 

Godkännande av dagordning  

Beslut 

 Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen. 

 

   



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (9) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 21 

Datum för protokollsjustering  

Beslut 

 Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker onsdagen den           

29 mars 2017 kl. 10.00 på Rådhuset.   
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 22 

Granskning av finanspolicyn 

Beslut  

 Revisorerna beslutade att anta revisionsrapporten gällande finanspo-

licyn. 

 

Sammanfattning 

Johan Hedqvist föredrar granskningen gällande finanspolicyn. Gransk-

ningen har genomförts i syfte att besvara frågan om nuvarande finanspo-

licy är anpassad för kommunal verksamhet, att den är tidsenlig samt 

täcker de finansfrågor som är aktuella för kommunen. Granskningen har 

visat att kommunen har en finanspolicys som allmänt bedöms vara i linje 

med jämförbara organisationers avseende omfattning och innehåll. I 

granskningsrapporten lämnas rekommendationer i syfte att ytterligare 

förstärka policyn och riskrapporteringen. 

 

Beslutsunderlag 

- Missivbrev finanspolicyn 

- Granskningsrapport finanspolicyn 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

  

KKR § 23 

Granskning av årsredovisning 2016 

Beslut 

 Revisorerna beslutar att anta upprättad granskningsrapport gällande 

årsredovisning 2016. 

 Revisorerna beslutar att anta upprättad granskningsrapport för 2016 

gällande Östra Skånes hjälpmedelsnämnd samt granskning av gemen-

sam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster för 2016  

 

Sammanfattning 

Mattias Johansson, PwC och Lena Salomon, PwC föredrar upprättad 

granskningsrapport gällande årsredovisningen 2016. Revisorerna diskute-

rar innehållet i granskningsrapporten och beslutar att anta upprättad 

granskningsrapport och att denna ska bifogas som bilaga till revisionsbe-

rättelsen för 2016. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 

- Årsredovisning 2016, Kommunstyrelsen 

- Granskningsrapport Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2016 

- Granskningsrapport gemensam nämnd för fastighets- och arbets-

platsanknutna tjänster 2016 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 24 

Revisionsberättelse 2016 och revisorernas redogörelse för 
verksamheten 2016 

Beslut 

 Revisorerna beslutar att anta upprättade förslag till revisionsberättelse 

för 2016.  

 Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till redogörelse för 

2016.  

 Revisorerna beslutar att översända revisionsberättelsen inklusive 

redogörelsen och övriga bilagor till kommunfullmäktige för behand-

ling. 

 

Sammanfattning 

Revisorerna går igenom revisionsberättelsen och redogörelsen för 2016 

som varit utsänd. Av revisionsberättelsen framgår revisorernas bedöm-

ning gällande rättvisande räkenskaper, ansvarsfrågan samt årsredovisning 

2016. Revisorerna går igenom upprättad redogörelse för 2016 som till-

sammans med övriga bilagor till revisionsberättelsen ska översändas till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Revisionsberättelse 2016 

- Revisorernas redogörelse 2016 

- Bilagor; granskningsrapporter 2016 och revisionsberättelser 2016 

kommunala bolag, gemensamma nämnder 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

 

KKR § 25 

Rapporter/skrivelser 

Beslut 

 Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

 

Beslutsunderlag 
- Svar från kommunstyrelsen angående granskning av företagspo-

licyn 

- Svar från kommunstyrelsen angående granskning av närings-

livsarbetet 

- Svar från BUN gällande avgiftsbaserade intäkter  

- Svar från Arbete- och välfärdsnämnden granskning av intern 

kontroll vid utbetalningar av ekonomiskt bistånd 

- Yttrande KSAU granskning av avtalshantering 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

KKR § 26 

Sammanträffande med Stefan Bengtsson- Information om 
Medborgarcenter och dess arbete samt uppföljning av avta-
let med Coor Service Management AB 

Beslut 

 Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

 

Sammanfattning 

Stefan Bengtsson från kommunledningskontoret föredrar det arbete som 

bedrivs inom medborgarcenter. Stefan går också igenom vilka kvalitets-

uppföljningar som görs beträffande ingånget avtal med Coor Service 

Management AB. 

Beslutsunderlag 

- Presentationsserie Medborgarcenter 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 27 

Rapporter från grupperna 

Beslut 

 Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Lisbeth Göranson rapporterar om att ny träff ska genomföras med kultur- 

och fritidsnämnden.  

Göran Wagermark och Göran Sevebrant informerar om att träff kommer 

att genomföras med kommundirektören.  

Gunnar Svensson informerar om att kontroll av avvikelsehantering inom 

omsorgsnämnden kommer att genomföras som ett led i den grundläg-

gande granskningen. Resultatet kan ligga som underlag för bedömning 

om en fördjupad granskning ska genomföras.   
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-03-22  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

KKR § 28 

 

Övriga frågor 

Information om upprättat sammanträdesschema för år 2017 gås igenom 

 


