
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunens revisorer 
2021-03-18 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Plats och tid Microsoft Teams, kl. 08:30- 12:25 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Örjan Mossberg (V), Ordförande 
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande 
Kaj Lindholm (S) 
Anna Fransson (S) 
Kennert Sjögren (S) 
Börje Ivarsson (SD) 
Benny Johansson (M) 
Carl Geijer (M) 
Göran Kannerby (KD) 
Solveig Jonsson-Perjos (MP) 

  
 

Övriga närvarande  
 

Tjänstepersoner Anette Fredriksen, sekreterare 
 

 
Övriga 

 
Emma Ekstén, PwC § 48 
Jörn Wahlroth, PwC § 48-50 
Mikael Lind, KPMG 
Fredrik Ottosson, KPMG 

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Anette Fredriksen 

Ordförande Örjan Mossberg 

Justerare Nils Fransson 

Justerade paragrafer §§ 42-60 

Ajournering 10:15- 10:30 

Anmärkning Ärendena behandlades i ordning: 1- 6, 13, 16, 7- 
12, 14- 15, 17- 19 
 
På grund av Coronapandemin genomfördes 
sammanträdet på distans via applikationen 
Microsoft Teams. 
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§ 42 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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§ 43 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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§ 44 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 februari 2021. 
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§ 45 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) meddelar att han har inget nytt att 
redovisa. 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunens revisorer 
2021-03-18 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   8 (22) 

 

§ 46 Dnr 2021-00002  
 
Ekonomisk uppföljning 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning efter februari. 
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§ 47 Dnr 293171  
 
Revisionskontoret framtida organisation 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar att presidiet ska ha möte 
med Region Kronoberg den 23 mars. 
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§ 48 Dnr 2020-00025  
 
Grundläggande granskning av nämnder och 
kommunstyrelsen 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer återremitterar till PwC för komplettering av 
revisionsrapporten Grundläggande granskning över kommunens 
nämnder.  
 
Beslutsunderlag 
Emma Ekstén redogör revisionsrapporten Grundläggande granskning 
över kommunens nämnder. Kommunens revisorer önskar 
kompletteringar av rapporten. 
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§ 49 Dnr 2020-00026  
 
Grundläggande granskning av bolag i VKAB-
koncernen 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar att godkänna redovisningen av 
revisionsrapporterna för vardera bolag i VKAB-koncernen med 
redaktionella ändringar.  
 
Beslutsunderlag 
Jörn Wahlroth, PwC redogör revisionsrapporterna för grundläggande 
granskning av bolag i VKAB-koncernen, en rapport för vardera bolag.  
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§ 50 Dnr 2020-00020  
 
Granskning av kommunstyrelsens ledande och 
samordnade roll avseende verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner revisionsrapporten Granskning av 
kommunstyrelsens ledande och samordnade roll avseende 
verksamhets- och ekonomistyrning med redaktionella ändringar samt 
antar förslag till missiv.  
 
Beslutsunderlag 
Jörn Wahlroth redogör revisionsrapporten Granskning av 
kommunstyrelsens ledande och samordnade roll avseende 
verksamhets- och ekonomistyrning. 
 
Granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnade roll 
avseende verksamhets- och ekonomistyrning 

 

Beslut skickas 
För åtgärd  
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2020-00032  
 
Fortsatt arbete med grundläggande granskningar 
2021  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Beslutsunderlag 
KPMG presenterar informationsmaterial som revisorerna kan använda 
som underlag när de träffar respektive nämnd/bolag och informerar om 
kommunens revisorers nya arbetssätt med grundläggande granskningar. 
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§ 52 Dnr 293097  
 
Fördjupade granskningar och pågående 
granskningsarbete 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförande Örjan Mossberg informerar att i fortsättningen kommer 
varje sammanträde ha en punkt för pågående granskningsarbete.  
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§ 53 Dnr 2021-00007  
 
Revisionsberättelse för 2020 med redogörelse och 
bilagor - granskningsrapporter från 
lekmannarevisorer och revisionsberättelser för 
kommunala bolag, stiftelser och förbund 

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer noterar informationen. 
2. Kommunens revisorer uppdrar till KPMG att granska tekniska 

nämndens ordförandes beslut om avgiftsfri parkering i Växjö 
centrum.  

 
Beslutsunderlag 
Frågan om tekniska nämndens ordförandes beslut om avgiftsfri 
parkering i Växjö centrum väcks. 
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§ 54 Dnr 2021-00009  
 
Revisorernas årsrapport för 2020 

Kommunens revisorers beslut 
Revisorerna noterar informationen.  
 
Beslutsunderlag 
KPMG ger en kort information om vad som kommer att hända rörande 
aprils sammanträde då revisorernas redogörelse ska beslutas.  
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§ 55 Dnr 293267  
 
Ettårsval revisorer 

Kommunens revisorers förslag till valberedningen 
Kommunens revisorer väljer att lämna Emil Andersson, KPMG och 
Michael Brunosson, KPMG som förslag till lekmannarevisorer i 
stiftelserna J P Gustafssons stiftelse, Braåsgårdens stiftelse, 
Bergendahlska stiftelsen.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska ur kommunens revisorer 
utse lekmannarevisorer till bolag, stiftelser och föreningar där 
kommunen har intressen. Kommunens revisorer ska lämna förslag på 
hur dessa uppdrag ska fördelas. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges valberedning 
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§ 56 Dnr 2021-00008  
 
Lekmannarevisor/ersättare i SSAM 

Kommunens revisorers förslag till valberedningen 
Kommunens revisorer väljer att föreslå Benny Johansson (M) som 
lekmannarevisor samt Nils Fransson (L) som ersättare för SSAM. 
 
Beslutsunderlag 
Södra Smålands Avfall & Miljö/SSAM har i ett brev meddelat om ändrad 
ordning för val av lekmannarevisor och ersättare. Från att ha två 
lekmannarevisorer och två ersättare ska samtliga ägare nu efter 
ändringen ha en lekmannarevisor och en ersättare.  
 
Förslag läggs att Benny Johansson (M) och Nils Fransson (L) ska väljas till 
lekmannarevisor respektive ersättare. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges valberedningen 
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§ 57 Dnr 292360  
 
Rapport från ledamöter 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Anna Fransson (S) rapporterar att hon har signerat 
granskningsrapporten för Regionteatern Blekinge-Kronoberg AB 
digitalt. 
 
Benny Johansson (M) och Börje Ivarsson (SD) rapporterar från 
Vidingehem. 
 
Benny Johansson (M) meddelar att han och Göran Kannerby (KD) ska 
träffa Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg. 
 
Revisorerna diskuterar justering av granskningsrapporter.  
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§ 58 Dnr 2021-00003  
 
Rapport från kommunfullmäktige 

Kommunens revisorers beslut 
Ingen rapport lämnas vid dagen sammanträde då det inte har varit något 
kommunfullmäktige sammanträde i mars 2021. 
 
Bakgrund 
Revisorerna bevakar varje månad kommunfullmäktiges sammanträden 
och informerar sedan övriga revisorer. 
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§ 59 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 
Följande information av intresse har inkommit sedan föregående 
sammanträde:  
SKR:s nyhetsbrev kommunal revision mars 2021. 
Omsorgsnämndens rapportering till IVO över ej verkställda beslut 
(kvartal 4). 
Fråga om undersökning rörande arbetssätt. 
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§ 60 Dnr 292297  
 
Övrigt 

Kommunens revisorers beslut 
Inga övriga ärenden togs upp. 
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