
 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17 

Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-12.00, rum 101 

 
Beslutande Göran Sevebrant, ordförande   

 
Göran Wagermark 

Rose-Marie Olin 

 

Gunnar Svensson 

Fredrik Berndt 

Lisbeth Göranson 

 

 
   

Övriga närvarande 

 

Lena Salomon, PwC  

Charlie Lindström PwC § 80 

 

 

 Utses att justera Göran Wagermark   

Justeringens 

tid och plats 
 Kristianstad 2017-11-21 kl. 10.00  

Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 78-86 

  Lena Salomon 

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

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

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

 
Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Sammanträdesdatum 2017-11-17 

Datum då 

anslaget sätts upp 
2017-11-22 Datum då  

anslaget tas ned 
2017-12-14 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkansliet, Rådhus Skåne 

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

Lena Salomon 
       

Lena Salomon 
 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 78

Godkännande av dagordning

Beslut

 Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 79

Datum för protokollsjustering

Beslut

 Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker tisdagen 21 novem-
ber 2017 kl. l0.00 i Rådhuset.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 80

Granskning av upphandlingsverksamhet C4 Energi AB och
Kristianstad Renhållning AB

Beslut
 Revisorerna beslutade att bordlägga ärendet och ta upp frågan på

sammanträdet i december.

Sammanfattning

Charlie Lindström, PwC redogör för genomförd granskning. Revisorerna

beslutar att bordlägga ärendet och ta upp granskningen för behandling

vid nästa sammanträde i december.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 81

Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom
äldreomsorgen

Beslut

 Revisorerna beslutar att bordlägga ärendet och ta upp granskningen

för behandling vid nästa sammanträde i december.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 82

Förslag på sammanträdesdagar 2018

Beslut

 Revisorerna beslutade att godkänna upprättat förslag på sammanträ-
desdagar januari-december 2018 med justeringen att flytta samman-
träde i november från den 21 november till den 22 november 2018.

Beslutsunderlag

- Förslag till sammanträdesdagar 2018
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 83

Rapporter/skrivelser

Beslut

Revisorerna beslutar att notera informationen och lägga den till handling-
arna.

Beslutsunderlag

- Omvärldsbevakning oktober
- Månadsuppföljning KS september 2017
- Ej verkställda beslut, arbete- och välfärdsnämnden
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 84

Rapportering från grupperna

Beslut

 Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Gunnar Svensson redogör för genomfört sammanträffande med arbete-

och välfärdsförvaltningen. Vid mötet diskuterades processen avseende

hantering av Lex Sara avvikelser och dokumentation av avvikelserna

görs i ett särskilt system. Under 2016 fanns det 242 st. avvikelser varav

79 st. av dessa var Lex Sara avvikelser. För närvarande har förvaltningen

t o m oktober ca 200 avvikelser år 2017. En liten del av dessa ärenden

som avser barn- och unga, ca 25 st. går vidare till IVO. Ansvarig för

bedömningen av om ärendena ska gå vidare är förvaltningschefen. Lex

Sara anmälningar rapporterna även till nämnderna och statistik återfinns

även i kvalitetsberättelsen.

Göran Wagermark informerar om sammanträffandet med kommunens

HR-avdelning avseende pensioner för anställda utifrån en beslutad pens-

ionspolicy i kommunfullmäktige.

Göran Sevebrant redogör för presidiets sammanträffande i november

med kommunstyrelsens presidium.

Göran Sevebrant och Göran Wagermark informerar om genomfört sam-

manträffande i november med auktoriserad revisor Mattias Johansson.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 85

Övriga frågor

Revisorerna diskuterar planering av revisionsinsatser för år 2018.

Beslut

 Revisorerna beslutar att ge PwC i uppdrag att ta fram projektplaner
till nästa sammanträde på följande områden:

- Granskning av elevhälsan
- Granskning av upphandling
- Granskning av systematiskt säkerhetsarbete

Diskussion om granskningar 2018 tas även upp på sammanträdet i de-

cember.
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Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer 2017-11-17

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

KKR § 86

Anmälningar

Sammanträdesprotokoll från den 4 oktober läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut från ordförande 2017-10-11 till handlingarna.


