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Plats och tid Digitalt samt i Lammhultssalen, Växjö 
kommunhus kl. 08:30 -10:50  

Beslutande  
Ledamöter 

 
Örjan Mossberg (V), Ordförande 
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande 
Kaj Lindholm (S) 
Anna Fransson (S) § 149–151, § 153–161    
Kennert Sjögren (S) 
Stefan Axelsson (SD) 
Benny Johansson (M) 
Carl Geijer (M) 
Lars-Evert Ekman (C) 
Göran Kannerby (KD) 
Solveig Jonsson-Perjos (MP) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
 

 
Tjänstepersoner 

 
Tobias Bergstrand, sekreterare  
Martin Fransson, kansliavdelningen 

 
Övriga 

 
Fredrik Ottosson, KPMG  
Mikael Lind, KPMG  
Sofie Oldfield, KPMG, § 152  
Ida Brorsson, KPMG, § 152 
 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Tobias Bergstrand 

Ordförande Örjan Mossberg  

Justerare Nils Fransson 

Justerade paragrafer §§ 149-162 

Anmärkning Med anledning av den pågående pandemin 
deltog samtliga digitalt förutom ordförande 
Örjan Mossberg (V), 1:e vice ordförande Nils 
Fransson (L) och Solveig Jonsson-Perjos (MP) 
samt tjänstepersoner som var på plats i 
kommunhuset.  
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Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 
149-151, 153-161, 152, 162.   
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§ 149 Dnr 292154 
 

Val av justerare 

Kommunens revisorers beslut 
Revisorerna beslutar att Nils Fransson (L) ska justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
dagens protokoll. 
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§ 150 Dnr 292155 
 

Godkännande av föredragningslista 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan. 
 
Bakgrund 
Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer 
godkänner föredragningslistan. 
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§ 151 Dnr 292770 
 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar redovisningen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har infört som rutin att gå igenom föregående 
sammanträdesprotokoll. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunens revisorers protokoll från 17 augusti 2021. 
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§ 152 Dnr 2021-00014 
 

Granskning av arbetet att motverka fusk, 
oegentligheter och bedrägerier 

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer godkänner revisionsrapporten med 

tillhörande missiv och skickar de vidare till kommunstyrelsen och 
Växjö Kommunföretag AB för yttrande senast 30 november.   

 
2. Kommunens revisorer önskar ett samordnat svar gällande 

kommunen från kommunstyrelsen och ett samordnat svar från 
Växjö Kommunföretag AB (VKAB) gällande kommunens helägda 
bolag.  

 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en fördjupad granskning av 
arbetet mot att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier i 
kommunkoncernen. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen, 
nämnder och bolagsstyrelser bedriver ett strategiskt arbete för att 
motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier.     
 
Beslutsunderlag 
Sofie Oldfield och Ida Brorsson, KPMG, har genomfört granskningen och 
presenterar rapporten.  Rapporten uppmärksammar ett antal brister i 
arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier och har 
utfärdat ett antal rekommendationer till åtgärder.  
 

- Missiv Kommunens revisorers granskning av arbetet att 
motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier till VKAB  

- Missiv Kommunens revisorers granskning av arbetet att 
motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier till 
kommunstyrelsen  

- Granskning av arbetet att motverka fusk, oegentligheter och 
bedrägerier 
 

Beslutet skickas till  

För åtgärd  

Kommunstyrelsen 

VKAB  

 

För kännedom  

Kommunfullmäktige  
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§ 153 Dnr 2021-00024 
 

Revisorernas delårsrapport efter augusti 2021 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner delårsrapporten efter augusti 2021 
och översänder den till ekonomiavdelningen.  
 
Bakgrund 
Alla nämnder ska göra en delårsrapport med prognos för helåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförande Örjan Mossberg (V) går igenom Revisorernas delårsrapport 
efter augusti 2021.  
 

- Delårsrapport och prognos för kommunens revisorer per 2021-
08-31 

- Ekonomiskt uppföljning t.o.m. augusti på kontonivå 
- Delårsrapport per augusti 2021, kommunens revisorer  

 
Beslutet skickas till 

För kännedom 
Ekonomiavdelningen  
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§ 154 Dnr 2021-00023 
 

Information om grundläggande granskning av 
nämnder och styrelser 2021 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Fredrik Ottosson, KPMG, informerar om att enkätresultatet från 
kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna har sammanställts. 
Enkätresultatet kommer att användas vid revisorernas dialogmöten med 
kommunstyrelsen och nämnderna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, grundläggande granskning – enkätresultat 
Grundläggande granskning 2021 – enkätresultat  
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§ 155 Dnr 293097 
 

Information om pågående granskningsarbete 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Fredrik Ottosson informerar att granskningsarbetet fortsätter men det 
finns inget konkret att rapportera vid detta tillfälle.  
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§ 156 Dnr 2021-00004 
 

Nya fördjupade granskningar  

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer beslutar att beställa en projektplan från 

KPMG för granskning om likvärdig skola.  
 

2. Projektplanen ska fastställas vid nästa sammanträde.  
 
 
Bakgrund 
Ordförande Örjan Mossberg (V) har initierat ärendet mot bakgrund att 
det finns utrymme i budget för ytterligare fördjupad granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunens revisorers Riskananlys och revisionsplan 2021 - version II 
Väsentliga riskområden 2021 – utdrag ur Riskanalys och revisionsplan 
2021 
 
Av riskanalysen framgår bland annat att likvärdig skola räknas som ett 
väsentligt riskområde. 
 
Yrkanden 
Ordförande Örjan Mossberg (V) yrkar med instämmande av Nils 
Fransson (L), Benny Johansson (M) och Kennert Sjögren (S) att 
kommunens revisorer ska beställa en projektplan från KPMG för 
granskning av likvärdig skola.  
 
Beslutsordning 
Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om yrkandet kan antas och 
konstaterar att kommunens revisorer beslutar enligt yrkandet.  
 
Beslutet skickas till  

För åtgärd  

KPMG  
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§ 157 Dnr 2021-00021 
 

Sammanträdestider 2022 

Kommunens revisorers beslut 
Revisorerna fastställer förslag till sammanträdestider för 2022.   
 
Bakgrund 
Nedan följer förslag till sammanträdestider för 2022. Mötestiden är 
normalt torsdagar klockan 8:30-12:00. 
 
* Torsdag 27 januari (årsrapport kommunens revisorer och 
interkontrollplan för KR) 
* Torsdag 24 februari 
* Torsdag 17 mars  
* Torsdag 7 april (revisionsberättelse) 
* Torsdag 5 maj 
* Torsdag 9 juni  
* Torsdag 18 augusti 
* Torsdag 8 september 
* Torsdag 6 oktober (utlåtande delårsrapport) 
* Torsdag 3 november (internbudget 2023) 
* Torsdag 1 december 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kansliavdelningen 
 
För kännedom  
Kommunens revisorer 
KPMG 
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§ 158 Dnr 292498 
 

Rapport från presidiet 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har bestämt att när revisorernas presidium har 
träffats så ska det återföras till hela revisionsgruppen för kännedom om 
vad man diskuterat och bestämt. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar om att revisionen har blivit 
inbjudna till en utbildning om god redovisningssed av SKR. Presidiet 
kommer att gå utbildning via Teams och rapportera till kommunens 
revisorer.  
 
Örjan Mossberg (V) informerar om att presidiet kommer att ta upp en 
dialog med fullmäktiges presidie om att Värends räddningstjänst och 
VKAB koncernen ska bära sin del av kostnaden för KPMG:s stöd till 
lekmannarevisorerna.   
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§ 159 Dnr 292360 
 

Rapport från ledamöter 

Kommunens revisorers beslut 
Ingen rapport lämnas vid dagens sammanträde.  
 
Bakgrund 
Revisorerna informerar om aktuella händelser utifrån sitt 
bevakningsansvar för nämnderna och lekmannarevisorsuppdrag i 
kommunägda bolag. Det kan bland annat handla om sammanträden, 
beslutsunderlag eller särskilda möten med nämnd eller bolag. 
Revisorerna rapporterar även från de utbildningar som de närvarat vid. 
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§ 160 Dnr 2021-00003 
 

Rapport från kommunfullmäktige 2021 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Revisorerna bevakar varje månad kommunfullmäktiges sammanträden 
och informerar sedan övriga revisorer.     
 
Beslutsunderlag 
Solveig Jonsson-Perjos (MP) rapporterar från kommunfullmäktiges 
sammanträde den 31 augusti 2021. Solveig Jonsson-Perjos (MP) har även 
lämnat in en skriftlig rapport från sammanträdet.  
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§ 161 Dnr 2021-00001 
 

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt 
inkomna inbjudningar och protokoll  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer får inkomna och besvarade skrivelser av intresse 
samt inkomna inbjudningar och protokoll presenterade för sig vid varje 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
2021-08-17 Svar på skrivelse om borttagande av grindar vid 

Snapphanevägen 
2021-07-28  Skrivelse om beslut kring borttagande av grindar på väster 
2021-08-16 Kommunstyrelsens beslut § 264/2021 – Val av ny 

lekmannarevisor i Bergslunds bygdegårdsförening, 
stiftelsen Gustafs Bjursjö, Lammhults byggnadsförening 
UPA, och lekmannarevisorersättare i Kalvsviks 
bygdegårdsförening efter Börje Ivarsson (SD) 

2021-09-08 Svar på skrivelse rörande utbildningsnämndens rutiner för 
avslut av anställning  

2020-10-07 Skrivelse rörande utbildningsnämnden rutiner för avslut av 
anställning  
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§ 162 Dnr 292297 
 

Övrigt 

Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar om tider och avgångar för 
resa till Örebrokonferensen.  
 
Benny Johansson (M) frågar om ett förlängt sammanträde kommer att 
genomföras som tidigare år där kommande fördjupande granskningar 
diskuteras. Örjan Mossberg (V) säger att sammanträdet i november 
kanske blir en heldag. Diskussion om riskanalys och fördjupade 
granskningar kommer att ske i november oavsett.  
 
Solveig Jonsson-Perjos (MP) frågar om revisorerna ska träffas i 
förberedande möten inför dialogmötena med nämnderna. Fredrik 
Ottosson, KPMG, framför att revisorerna kan ta kontakt med honom om 
de vill ha ett förberedande möte och han kan om det önskas boka ett 
mötesrum.    
 
 

 
 


