
 

 

 

SAMMANTRÄDES-
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20 

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

 

Beslutande 

 

Sven-Gunnar Linné, ordförande 

Göran Sevebrant 

Gunilla Björk 

Bill Nilsson 

Sven-Ove Reimers 

Fredrik Berndt  

Per-Ingvar Johansson 

  

  

Övriga närvarande 

 

Lena Salomon, PwC 

Marie Lindblad, PwC §111 

 

 

Hans Torsson, ekonomichef BUN, § 109 

Ulrika Tollgren, vice ordförande BUN, § 109 

Kenth Olssson, Utbildningschef, § 109 

Daniél Terjera, ordförande BUN, §109 

Anna-Kerstin Larsson, ordförande, Överförmyndarnämnden, § 110 

Tommy Nilsson, vice ordförande, Överförmyndarnämnden, § 110 

Marie Färm, Kanslichef kommunledningskontoret, § 110 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Göran Sevebrant   

Justeringens 

tid och plats 
 Kristianstad 2019-11-25 kl. 10.00 

Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 107-114 

  Lena Salomon 

 
Ordförande ……………………………………… …………………………………..  
 Sven-Gunnar Linné   

 
Justerare ……………………………………… …………………………………..  
 Göran Sevebrant  

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

 
Styrelse/Nämnd Kristianstads kommuns revisorer Sammanträdesdatum 2019-11-20 

Datum då anslaget 

sätts upp 
2019-11-26 Datum då  

anslaget tas ned 
2019-12-18 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkansliet, Rådhus Skåne 

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

Lena Salomon 
       

Lena Salomon 
  

Utdragsbestyrkande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KKR § 107 

Godkännande av dagordning  

Beslut 

• Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen. 

 

   



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (8) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

KKR § 108 

Datum för protokollsjustering  

Beslut 
 

• Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker måndagen den               

25 november 2019 kl. 10.00 i Rådhuset.  

 

 

 

   



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (8) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 109 

Sammanträffande med BUNS: presidium 
 

BUN:s verksamhet diskuteras utifrån översända frågeställningar: 

 
• Förutsättningar för budgeten för år 2020 för BUN 

• Konceptet för fokusskolor  

• Konceptet framgångsrik undervisning i klassrummen 

• Kommunen ligger högt i andelen behöriga lärare 

• Ökade krav på investeringar i skolverksamheten 

• Ekonomisk prognos för år 2019 för nämnden 

• Bidragsgivning till de fristående skolorna 

• Diskussioner förs om samarbetet med revisionen gällande genom-

förda granskningar 

• Diskussioner om orosanmälningar gällande barn som far illa 

• Säkerheten i skolorna i kommunen – genomförd granskning 

• Skolplikten- genomförd granskning 

• Statsbidragen inom skolverksamheten 

• Statusen gällande skifte av digitala skolsystem 

 

Beslutsunderlag 

Översända frågeställningar till BUN. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

KKR § 110 

Sammanträffande med Överförmyndarnämn-
dens presidium 
 

Ordförande i nämnden redogör för bakgrunden till varför en överförmyn-

darnämnd bildades fr o m den 1 januari 2019. Verksamheten har sam-

manlagt en budget på ca 12 mnkr. 

 

Överförmyndarnämndens verksamhet diskuteras utifrån översända fråge-

ställningar: 

 

• Verksamhetschefens uppdrag och medarbetare 

• Intern kontroll för nämnden 

• Beslutat om delegationsordning 

• Introduktion av ledamöter i nämnden i uppdraget 

• Referensgrupp bildad för referensgrupp för personer som är förval-

tare och gode män 

• Genomgång av rekrytering, utbildning av ställföreträdarna 

• Försäkringsfrågor för ställföreträdare 

• Styrkort för överförmyndarverksamheten 

• Medverkan på föreningen för Gode män 

• Träffar genomförda med ställföreträdare och kommer även genomfö-

ras i december 2019 

• Arbete med underlag gällande ställföreträdarna och granskningen av 

dessa 

• System (Värna) för att hantera administrationen angående överför-

myndarverksamheten 

 

 

Beslutsunderlag 

Översända frågeställningar till överförmyndarnämnden. 

Svar på översända frågeställningar till överförmyndarnämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

KKR § 111 

 

Delrapportering granskningen av skolplikten 

Beslut  
• Marie Lindblad, PwC gör en delrapportering av pågående granskning 

av skolplikten. 

• Revisorerna beslutade att slutbehandla granskningen vid nästa sam-

manträde i december.   

 

  

Beslutsunderlag 
 

- Granskningsrapport skolplikten  

- Missivbrev granskning av skolplikten 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

KKR § 112 

 

Granskningen av säkerheten i skolor 

Beslut  
• Revisorerna beslutade att anta upprätta förslag till granskningsrapport 

gällande säkerheten i skolor och översända denna tillsammans med 

missivbrev för besvarande till barn- och utbildningsnämnden och för 

kännedom till kommunfullmäktige. 

 

 

  

Beslutsunderlag 
 

- Granskningsrapport säkerheten i skolor 

- Missivbrev granskning av säkerheten i skolor 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

KKR § 113 

Inkomna skrivelser 

Beslut  
• Revisorerna beslutade att anmäla Sven-Gunnar Linné, Göran Seve-

brant och Per-Ingvar Johansson till ReVisionära Arenan den 6 de-

cember. 

 

• Ordförande går igenom ekonomisk uppföljning för revisionen per 

oktober 2019. Revisorerna beslutar att lägga informationen till hand-

lingarna. 

 

• Ordförande informerar om femkommunersträffen den 4 november. 

Den 28 april 2020 kommer Kristianstad kommun vara värdar för ut-

bildningsdag för revisorer från KKKHV-nätverket. Utbildningsdagen 

ska genomföras i Växjö kommun. 

 

• Ordförande informerade om genomförd NÖSK-träff den 14 novem-

ber. Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

• Minnesanteckningar från mötet med Kf-presidium läggs till hand-

lingarna. 

 

  

Beslutsunderlag 
 

- Inbjudan Revisionära Arenan 

- Ekonomisk uppföljning revisionen per okt 

- Femkommuners träff 4 november 

- NÖSK träff 14 november 

- Minnesanteckningar möte med Kf-presidium 
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Sammanträdesdatum 

 

Kristianstads kommuns revisorer 2019-11-20  

 

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur 

 

 

KKR § 114 

Övriga frågor  
Prenumerationer gällande Dagens Samhälle diskuteras. Revisorerna 

beslutar att fortsätta prenumerationen av tidningen för revisorerna under 

år 2020. 

 

Inbjudan har inkommit från Höörs kommunrevision till möte angående 

kommunal revision den 18 december. Revisorerna beslutade att inte delta 

på mötet i Höör. 

 

Bill Nilsson informerar om möten med tekniska förvaltningen och om-

sorgsförvaltningen som genomförts i november. 
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