
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTO
KOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24 

Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 08.30-12.00, rum 106 

 
Beslutande Göran Sevebrant, ordförande   

 

Göran Wagermark 

Lisbeth Göranson 

Rose-Marie Olin 

 

Gunnar Svensson 

Fredrik Berndt t o m § 39 

 

 

 

Sven Nilsson, tekniska nämndens ordförande, § 39 

Jesper Persson, tekniska nämndens vice ordförande, § 39 

Bengt Olsson, teknisk chef, § 39 

  

 
Roger Zetterkvist, ekonomidirektör § 40 

Martin Gomér, upphandlingsenheten § 43 

Övriga närvarande 

 

Lena Salomon, PwC, ej deltagit i § 43 

Josefine Palmqvist Shultz,  PwC, § 38 

Viktor Prytz, PwC, § 38 

 

 

 Utses att justera Rose-Marie Olin   

Justeringens 

tid och plats 
 Kristianstad 2017-05-31 kl. 10.00  

Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 36-44 

  Lena Salomon 

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

 
Justerare ……………………………………… …………………………………..  
 Rose-Marie Olin  

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

 
Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Sammanträdesdatum 2017-05-24 

Datum då 

anslaget sätts upp 
2017-06-01 Datum då  

anslaget tas ned 
2017-06-23 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkansliet, Rådhus Skåne 

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

Lena Salomon 
       

Lena Salomon 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 36

Godkännande av dagordning

Beslut

 Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 37

Datum för protokollsjustering

Beslut

 Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker onsdagen 31 maj
2017 kl. l0.00 i Rådhuset.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 38

Revisionens fördjupade granskningar

Beslut

 Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till granskning av

kommunens hantering av ensamkommande barn och översända denna

och missivbrev för åtgärder till arbete- och välfärdsnämnden och

överförmyndarnämnden samt för kännedom till kommunstyrelsen

och kommunfullmäktige

 Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till granskning av

arbetet mot kränkande behandling och diskriminering och översända

denna och missivbrev för åtgärder till BUN samt för kännedom till

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

 Revisorerna beslutade att inte delta i den inbjudan till granskningen

angående flyktingverksamheten under hösten 2017 som utsänts av

Region Skånes revisionskontor.

 Revisorerna beslutar att projektplaner för granskning av vuxenunder-

visningen och SFI liksom granskning av upphandling inom C4

Energi och Kristianstad renhållning ska tas fram till nästa samman-

träde.

Sammanfattning

 Josefine Palmqvist Shultz, PwC föredrar genomförd granskningsrap-

port gällande granskning av kommunens hantering av ensamkom-

mande barn. Revisorerna beslutar anta upprättat förslag till revisions-

rapport samt sända över revisionsrapporten och missivbrev till arbete-

och välfärdsnämnden och överförmyndarnämnden samt för känne-

dom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

 Viktor Prytz, PwC föredrar genomförd granskningsrapport gällande

granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Revisorerna beslutar att översända denna och missivbrev för åtgärder

till BUN samt för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfull-

mäktige

 Revisorerna går igenom förslag till granskning från Region Skånes

revisionskontor gällande granskning av flyktingverksamheten 2017

och beslutar att inte medverka i denna granskning.

 Ytterligare fördjupade granskningar diskuteras

 Revisorerna beslutar att projektplaner för granskning av vuxenunder-

visningen och SFI liksom granskning av upphandling inom C4

Energi och Kristianstad Renhållning ska tas fram till nästa samman-

träde.

Beslutsunderlag
- Granskning av kommunens hantering av ensamkommande barn,

revisionsrapport PwC
- Missivbrev granskning av kommunens hantering av ensamkom-

mande barn
- Granskningsrapport arbete mot kränkande behandling och dis-

kriminering, revisionsrapport PwC
- Missivbrev granskning av arbete mot kränkande behandling och

diskriminering
- Inbjudan till revisionssamverkan mellan Skånes kommuner och

Region Skåne 2017
- Minnesanteckningar från sammanträde med Styrgruppen för re-

visionssamverkan i Skåne
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 39

Sammanträffande med tekniska nämnden

Beslut

 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna sammanträffar med tekniska nämndens presidium och tek-
niska chefen för diskussion om frågeställningar som:

- Frågor kring beaachhandboll och stranden och kostander för

underhåll av denna inklusive parkeringsmöjligheter vid eventen

- Rutiner för upphandling av entreprenader

- Hantering av löpande underhåll

Revisorerna tackade presidiet och förvaltningschefen för informationen.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 40

Sammanträffande med ekonomidirektören

Beslut

 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Roger Zetterkvist går igenom uppföljningen per april 2017 som presente-
rats för kommunstyrelsen. Resultatprognos i enlighet med budget. Ar-
bete- och välfärdsnämnden prognostiserar -7,6 mnkr (-13,0 mnkr mars-
uppföljningen). Investeringarna på fortsatt låg nivå. Ny skatteprognos
kommer den 17 augusti.

Utöver detta redovisas volymuppföljning för BUN och omsorgsnämnden
samt arbete- och välfärdsnämnden.

Roger Zetterkvist går igenom de nya förutsättningar för ersättning till
ensamkommande som börjar att gälla från den 1 juli 2017 i jämförelse
med den gamla ersättningsförordningen. Roger Zetterkvist går igenom
aktuell prognos avseende intäkter och kostnader för verksamheten samt
prognostiserad nettokostnad.

Roger Zetterkvist redovisar också budgetläget för år 2018 med samman-
lagda äskanden på ca 144 mnkr.

Beslutsunderlag
PPT- presentation av ekonomidirektören



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10)

Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 41

Rapporter/skrivelser

Beslut

Revisorerna beslutar att notera informationen och lägga den till hand-
lingarna.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport från SKL maj 2017
- Månadsuppföljning kommunstyrelsen per mars 2017
- Omvärldsbevakning april
- Ekonomisk uppföljning revisionen maj 2017
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 42

Rapportering från grupperna

Lisbeth Göranson informerar om att träff kommer att ske med kultur- och
fritidsnämnden den 14 juni.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 43

Upphandling av sakkunnigt biträde

Beslut

Revisorerna beslutar att skriva avtal med PwC avseende sakkunnigt
biträde gällande revisionstjänster för perioden 2018-01-01 t om
2020-12-31.

Beslutsunderlag

- Avtal avseende genomförd upphandling av revisionstjänster,
Upphandlingsenheten, Martin Gomer
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-05-24

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 44

Övriga frågor

Revisorerna diskuterar deltagande på den primärkommunala revisions-

konferensen 21-22 september i Umeå, tas upp igen då inbjudan erhållits.

På junisammanträdet tas frågan upp om planering av konferens i novem-

ber med Skåne Nordost revisioner.


