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Revisorerna    
 

Version, 1,0 

 
 
 

 
Sammanträde 
 
Plats  
Videomöte 
 
Tid  
2020-04-17, kl. 08.00-12.00 
 
Närvarande 
Jan Erik Isaksson, ordförande 
Bertil Bresell 
Conny Pettersson 
Johan Wigren 
Krister Rydberg 
 
 
Övriga 
 
Anders Neuman , ekonomichef, § 5 
Sofie Eriksson, ekonom, § 5 
Karin Helin Lindkvist, KPMG 
 
 
Sammanträde i kommunrevisionen 

§ 1. Sammanträdets öppnande 

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

§ 2. Val av justerare 

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Bertil Bresell. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning  

Den föreslagna dagordningen fastställs.  

§ 4. Protokoll från sammanträde 2020-03-13 

Protokoll från sammanträde 2020-03-13 gicks igenom av revisorerna och godkändes. 
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§ 5. Redovisning av årsredovisning 2019 

Anders Neuman och Sofie Eriksson redogör för bokslut 2019.  

§ 6. Rapport granskning av årsredovisning 2019 

En genomgång görs av rapporter på granskning av årsredovisning 2019. Revisorerna 
godkänner rapporterna och tillhörande missiv. 

§ 7. Rapporter grundläggande granskning 

En genomgång görs av rapporter på grundläggande granskning. Revisorerna godkänner 
rapporterna och tillhörande missiv. 

§ 8. Ansvarsprövning/revisionsberättelse 

Revisorerna fattar beslut om revisionsberättelse 2019 med tillhörande handlingar. 
Revisionsberättelsen kommer att slutgiltigt godkännas via mail då dagens möte 
genomförs på distans. 

§ 9. Ekonomisk rapport revisionen 

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att 140 142 kr är bokfört t.o.m.  
2020-03-31. 

Revisorerna vill bjuda in ekonomikontoret för att få en genomgång av revisionens 
ekonomiska rapporter. 

§ 10. Pågående ärenden 

En genomgång av listan över pågående ärenden görs. Listan uppdateras med dagens 
ärenden.  
 
§ 11. Rapport från nämnder och bolag 

Följande rapportering lämnas:  

• Bertil Bresell rapporterar att förändringen av räddningstjänsten inom VMKF 
fortgår. 

• Conny Pettersson rapporterar att han deltagit på Sturestaden AB:s årsstämma. 
• Johan Wigren att Socialnämnden prognostiserar ett under skott om 18,5 mnkr för 

2020. 
• Bertil Bresell rapporterar att Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 

underskott om 10 mnkr. Nämnden har dock förslag på kostnadssänkande åtgärder 
motsvarande ca 8 mnkr. 
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§ 12. Inkomna handlingar 

Följande handlingar har inkommit: 

Datum Från Avser Förvaras 
2020-04-16 Beredskapssamordnare Mail och handlingar 

avseende hur 
kommunen hanterar 
pandemi. 

 
Revisionspärmen. 

 

§ 13. Utgående handlingar 

Följande utgående handlingar. 

Datum Till Avser 
2020-04-17 Kommunstyrelsen 

Kommun-
fullmäktige för 
kännedom 

Granskning av årsredovisning. 

2020-04-17 Kommun-
fullmäktige  

Revisionsberättelsen 

2020-04-17 Kommunstyrelsen 
och nämnder. 

Kommun-
fullmäktige för 
kännedom 

Rapporter grundläggande granskning. 

 

§ 14. Övriga frågor 

Representanter från varje upphandlande kommun har haft möte gällande upphandlingen 
av revisionstjänster. 

Revisorerna diskuterar hur kommunen hanterar den pågående pandemin och vilka 
styrande dokument som finns på kommunens hemsida. Dessa frågor kan komma att tas 
med vid den grundläggande granskningen av Socialnämnden.  

Folkhälsomyndigheten har i skriften Planering för beredskap mot pandemisk influensa 
från 2015, uppdaterad 13 juni 2017, skrivit att: 
” Övriga resurser  
För att landsting och kommuner ska vara bättre rustade inför en pandemi krävs att de 
bygger upp lager av förbrukningsmaterial. Som arbetsgivare har både landsting och 
kommuner ansvar både vad gäller skyddsutrustning för personal och för 
katastrofmedicinsk beredskap [4, 5, 6, 7]. Det är angeläget att lyfta denna fråga inom 
landsting och kommuner och att engagera upphandlingsenheterna i detta arbete.” 
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Vid mötet diskuteras också sociala investeringar. Expertgruppen för Studier i Offentlig 
ekonomi har i rapporten ”2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala 
investeringar” redovisat behovet av ett nytt förhållningssätt.  

Fullmäktiges ordförande har kontaktat Jan Erik Isaksson avseende budgetprocessen för 
budget 2021. Jan Erik Isaksson kommer att återkoppla till fullmäktiges presidium. 
 
§ 15. Nästa sammanträde 

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2020-05-15.  

§ 16. Sammanträdets avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. 

 
 
 
Jan Erik Isaksson Bertil Bresell 
Ordförande    Revisor 
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