
 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13 

Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-12.30, rum 101 

 
Beslutande Göran Sevebrant, ordförande   

 Göran Wagermark 

 

Gunnar Svensson 

Fredrik Berndt 

Lisbeth Göranson 

 

 
   

Övriga närvarande 

 

Lena Salomon, PwC  

Charlie Lindström PwC § 89-90, § 92 

Tommy Nyberg § 91 

 

 

 Utses att justera Göran Wagermark   

Justeringens 

tid och plats 
 Kristianstad 2017-12-20 kl. 10.00  

Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 87-95 

  Lena Salomon 

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

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

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

 
Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Sammanträdesdatum 2017-12-13 

Datum då 

anslaget sätts upp 
2017-12-20 Datum då  

anslaget tas ned 
2018-01-11 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkansliet, Rådhus Skåne 

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

Lena Salomon 
       

Lena Salomon 
 

Utdragsbestyrkande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KKR § 87 

Godkännande av dagordning  

Beslut 

 Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen. 

 

   



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (9) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 88 

Datum för protokollsjustering  

Beslut 
 

 Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker onsdagen 20 decem-

ber 2017 kl. l0.00 i Rådhuset.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 89 

Granskning av upphandlingsverksamhet C4 Energi AB och 
Kristianstad Renhållning AB 

Beslut  
 Revisorerna beslutade att anta upprätta förslag till revisionsrapport 

och missivbrev avseende granskning av upphandlingsverksamhet i 

C4 Energi AB och Kristianstad Renhållnings AB. Revisorerna beslu-

tade översända granskningsrapport och missivbrevet till berörda bo-

lag och kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 30 mars 

2018 samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Sammanfattning 

Charlie Lindström, PwC redogör för genomförd granskning avseende 

upphandlingsverksamhet i C4 Energi AB och Kristianstad Renhållning 

AB som varit utsänd. Lena Salomon går igenom upprättat förslag till 

missivbrev för densamma. 

 

Beslutsunderlag 
 

- Granskning av upphandlingsverksamhet C4 Energi AB och Kris-

tianstads Renhållnings AB 

- Missivbrev granskning av upphandlingsverksamhet 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

 

KKR § 90 

Förstudie hantering av hävning av avtal med upphandlad 
systemleverantör 

Beslut  
 Revisorerna beslutade att anta upprätta förslag till förstudie avseende 

granskning av arbete- och välfärdsnämndens hantering av hävning av 

avtal med upphandlad systemleverantör. Revisorerna beslutade över-

sända granskningsrapport och missivbrevet till arbete- och välfärds-

nämnden och kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

 

 

Sammanfattning 

Charlie Lindström, PwC redogör för genomförd förstudie avseende 

hävning av avtal med upphandlad systemleverantör. Lena Salomon går 

igenom upprättat förslag till missivbrev för densamma. 

 

Beslutsunderlag 
 

- Förstudie av hantering avseende hävning av avtal med upphand-

lad systemleverantör 

- Missivbrev förstudie hävning av avtal med upphandlad systemle-

verantör 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

Sammanträdesdatum 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13 

  Utdragsbestyrkande  Justerarens signatur 

KKR § 91 

Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen 

Beslut 
 Revisorerna beslutade att anta upprätta förslag till granskningsrapport 

gällande rutiner för biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revi-

sorerna beslutade översända granskningsrapport och missivbrevet till 
omsorgsnämnden med begäran om svar senast den 30 mars 2018 och 

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning 

Tommy Nyberg, PwC redogör för genomförd granskning avseende bi-

ståndsbedömning inom äldreomsorgen.  Lena Salomon går igenom upp-

rättat förslag till missivbrev för densamma. 

Beslutsunderlag 

- Granskningsrapport gällande rutiner för biståndshandläggning

inom äldreomsorgen

- Missivbrev granskning av biståndsbedömning inom äldreomsor-

gen
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 92 

Projektplaner avseende granskningar under 2018 

Beslut  

 Revisorerna beslutar att anta upprättade förslag på projektplaner 

avseende: 

- granskning av elevhälsans uppdrag, organisation och arbete, 

- granskning av styrning av IT och informationssäkerhet,  

- granskning av kommunens upphandlingsprocess  

- uppföljningsgranskning gällande näringslivsverksamheten 

 

Sammanfattning 

Lena Salomon går igenom upprättade förslag till projektplaner avseende 

granskningar år 2018.   

 

Beslutsunderlag 
 

- Granskning av elevhälsans uppdrag, organisation och arbete 

- Granskning av IT och informationssäkerhet 

- Granskning av upphandlingsverksamheten 

- Uppföljningsgranskning gällande näringslivsverksamheten 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

 

KKR § 93 

Rapporter/skrivelser 

 

Beslut  
 

Revisorerna beslutar att notera informationen och lägga den till handling-

arna. 

 

Beslutsunderlag 
 

- Kommunstyrelsens månadsuppföljning oktober 

- Beviljats men inte verkställts, omsorgsnämnden  

- Ekonomisk uppföljning revisionen 

- Slutligt ex sammanträdesdagar 2018 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

 

 

KKR § 94 

Rapportering från grupperna 

Beslut  
 

 Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Göran Sevebrant och Fredrik Berndt redogör för genomfört sammanträf-

fande med Kristianstad Renhållning AB.  

 

Göran Wagermark redogör för genomförd kontakt med C4 Energi AB. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2017-12-13  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

 

KKR § 95 

Anmälningar 

Sammanträdesprotokoll från den 17 november läggs till handlingarna. 

 


