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Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Plats och tid Microsoft Teams, kl. 08.30 – 12.15 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Örjan Mossberg (V), ordförande 
Nils Fransson (L), 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 Martin Fransson, sekreterare 
Anna Rosander, ekonomiavdelningen § 68-69 
Maria Stavert, ekonomiavdelningen § 68-69 
Christina Utterström, ekonomiavdelningen § 
68-69 
Jonas Nilsson, ekonomikontoret § 70 
 

 
Övriga 

 
Caroline Liljebjörn, PwC § 68-69 
Mikael Lind, KPMG 
Fredrik Ottosson, KPMG 
Jörn Wahlrot PWC § 71-72 

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Martin Fransson 

Ordförande Örjan Mossberg 

Justerare Nils Fransson 

Justerade paragrafer §§ 65-83 

Ajournering 09.45 – 10.00 

Anmärkning Sammanträdet genomfördes som ett digitalt 
möte med anledning av den pågående 
pandemin. 
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§ 65 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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§ 66 Dnr 292155  
 
Godkännande av föredragningslista 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan med följande 
ändring: 

• Ärendet Rapport från kommunfullmäktige utgår 
 
Bakgrund 
Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer 
godkänner föredragningslistan med ändringen att ärendet Rapport från 
kommunfullmäktige utgår 
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§ 67 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 18 mars 2021. 
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§ 68 Dnr 292852  
 
Presentation från ekonomiavdelningen om Växjö 
kommuns årsredovisning 2020  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Anna Rosander, ekonomichef, Mia Stavert, budgetansvarig och Christina 
Utterström, redovisningsansvarig, från kommunens ekonomiavdelning 
informerar om Växjö kommuns årsredovisning för 2020. Informationen 
är en del av underlaget inför framtagandet av revisionsberättelsen för 
Växjö kommun. 
 
De lämnar en översiktlig information om årsredovisningen och 
resultatet jämfört med budget samt måluppfyllelsen på de mål som 
kommunfullmäktige fastställt 
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§ 69 Dnr 292922  
 
Granskning av Växjö kommuns årsredovisning 2020   

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Caroline Liljebjörn från PwC informerar om granskningen av Växjö 
kommuns årsredovisning för 2020. Granskningen har sammanfattats i 
en rapport som bifogas till underlaget till revisionsberättelsen för Växjö 
kommun för 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – granskning av Växjö kommuns årsredovisning 2020.  
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§ 70 Dnr 2021-00011  
 
Årsredovisning, granskningsrapport och 
revisionsberättelse för Växjö kommuns 
samförvaltade stiftelser för 2020  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner förslag till revisionsberättelse för 
Växjö kommuns samförvaltade stiftelser 2020 
 
Bakgrund 
Växjö kommun samförvaltar 38 stiftelser.  Växjö kommuns revisorer är 
tillsammans med auktoriserad revisor utsedda som revisorer i samtliga 
stiftelser.  
 
Kommunstyrelsen har i egenskap av stiftelseförvaltare godkänt 
årssammandraget för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Jonas Nilsson, finansansvarig på ekonomiavdelningen, informerar om 
utvecklingen 2020 och det som framkommer av årets granskning. 
 
Granskningsrapport och revisoinsberättelse 2020 
 
Årssammandrag 2020 för Växjö kommuns samförvaltade stiftelser 
Fromma. 
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§ 71 Dnr 2020-00025  
 
Grundläggande granskning av nämnder och 
kommunstyrelsen 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner revisionsrapporten och de båda missiv 
som upprättats för dels tekniska nämnden, dels för styrelsen och övriga 
nämnder 
 
Bakgrund 
PwC har på uppdrag av revisorerna genomfört grundläggande 
granskning över kommunens nämnder. Syftet har varit att ge 
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till missiv Grundläggande granskning – tekniska nämnden  
 
Förslag till missiv Grundläggande granskning – kommunstyrelsen och 
övriga nämnder  
 
Revisionsrapporten Grundläggande granskning över kommunens 
nämnder 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen och alla nämnder 
 
För yttrande 
Tekniska nämnden 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunens revisorer 
2021-04-08 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   11 (22) 

 

§ 72 Dnr 2021-00007  
 
Revisionsberättelse för 2020 med redogörelse och 
bilagor - granskningsrapporter från 
lekmannarevisorer och revisionsberättelser för 
kommunala bolag, stiftelser och förbund 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner revisionsberättelsen och redogörelsen 
efter gjorda kompletteringar. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer ska årligen ta fram en revisionsberättelse med 
rekommendation till kommunfullmäktige avseende godkännande av 
kommunens årsredovisning och frågan om ansvarsfrihet för nämnder 
och kommunstyrelsen.    
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revisionsberättelse 2020 med redogörelse och bilagor. 
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§ 73 Dnr 2021-00010  
 
Granskning av beslut om avgiftsfri parkering i 
centrum 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner granskningen och skickar den till 
tekniska nämnden för yttrande. 
 
Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av revisorerna granskat tekniska nämndens 
beslut om avgiftsfri parkering under våren 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunens revisorers granskning av beslut om avgiftsfri parkering 
våren 2020 
 
 

Beslutet skickas till 
 
För yttrande 
Tekniska nämnden 
 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
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§ 74 Dnr 2020-00026  
 
Revisionsrapport för VKAB och SSAM 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner redovisningen av 
revisionsrapporterna. 
 
 
Bakgrund 
Grundläggande granskning av Växjö Kommunföretag AB och SSAM har 
utförts och rapporterna redovisas till kommunens revisorer.    
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning av Växjö Kommunföretag AB 2020 
 
Grundläggande granskning av SSAM 2020 
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§ 75 Dnr 2020-00032  
 
Avstämning av pågående granskningsarbete 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen i protokollet. 
 
Bakgrund 
Fredrik Ottosson, KPMG informerar om pågående granskningar och hur 
arbetet fortlöper.    
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§ 76 Dnr 2021-00002  
 
Ekonomisk uppföljning 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer får varje månad en rapport om den ekonomiska 
utvecklingen avseende den egna verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning av kommunens revisorers verksamhet efter mars 
2021. 
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§ 77 Dnr 2020-00033  
 
Digital justering 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar att revisionsberättelse och 
granskningsrapport får undertecknas med e-legitimation. 
 
Bakgrund 
Med anledningen av den pågående pandemin så har kommunens 
revisorer gett förvaltningen i uppdrag att utreda digitalt 
undertecknande av revisionsberättelse.    
 
Beslutet skickas till 
 
För åtgärd 
Sekreterare 
 
För kännedom 
Kommunarkivet 
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§ 78 Dnr 293171  
 
Revisionskontoret framtida organisation 

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer beslutar att för närvarande inte gå vidare 

med rekrytering av ny revisionschef utan i stället använda 
tilläggsavtal med KPMG. 

 
2. Kommunens revisorer beslutar att en utvärdering av 

organisationen ska genomföras före utgången av 2022. 
 
Bakgrund 
Revisionskontorets framtida organisation och frågan om rekrytering av 
revisionschef har utretts.     
 
Beslutsunderlag 
Ordförande Örjan Mossberg (V) redogör för ärendet vid dagens möte 
och lämnar förslag till beslut. 
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§ 79 Dnr 292498  
 
Rapport från presidiet 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Reservation 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
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 presidiet kommer 
träffa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidie på måndag. 
 
Örjan Mossberg informerar också om att han har varit på 
kommunstyrelsens sammanträde och informerat om revisorernas nya 
arbetssätt. 
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§ 80 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 
Kennert Sjögren informerar från sammanträde med omsorgsnämnden 
där han informerade om nytt arbetssätt och även lyssnade av kring det 
ekonomiska läget 2021. Han informerar också om medverkan i 
styrelsemöten för VEAB och VEAB Elnät. 
 
Benny Johansson (M) informerar om att han tillsammans med Göran 
Kannerby (KD) har haft ett möte med revisorer från Alvesta, Lessebo och 
Tingsryd om den gemensamma överförmyndarnämnden. 
 
Kaj Lindholm (S) informerar om granskningen av Småland Airport. 
 
Anna Fransson (S) rapporterar att hon tillsammans med Göran Kannerby 
(KD) träffat styrelsen i Vöfab och informerat om revisionens arbete och 
den grundläggande granskningen. 
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§ 81 Dnr 2021-00003  
 
Rapport från kommunfullmäktige 

Ärendet utgår vid dagens möte då kommunfullmäktiges 
marssammanträde ställdes in. 
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§ 82 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:  

- Skrivelse om sammanslagning av kommunala bolag 
- KPMG:s omvärldsanalys för februai och mars 
- Inbjudan och program till Starevs konferens 2021 
- Benchmarking mellan revisorer – Gävle kommun 
- Inbjudan till konferens – Primärkommunal revisionskonferens 
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§ 83 Dnr 292297  
 
Övrigt 

Örjan Mossberg informerar om byte av revisor för  ID som kommer 
behandlas på nästa möte. 
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