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Föregående protokoll 
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Arvodesreglemente - möte med kanslichefen 
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Revisionsplan 2023 
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Uppföljning av insatser för barn och unga inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg - förstudie, beslut om granskningsplan 

REV§ 37 Dnr REV 000005/2023- 912 
Rapport från bevakningsgrupperna 

REV§ 38 Dnr REV 000006/2023- 912 
Inkomna skrivelser 

REV§ 39 
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REV§40 
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Dnr REV 000007 /2023- 912 

Dnr REV 000008/2023- 912 
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REV§ 29 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Dnr REV 000001/2023- 912 

Ingvar Andreasson utses till justeringsperson. 

Beskrivning av ärendet 
Ingvar Andreasson föreslås som justeringsperson. Justering sker onsdag den 
15 mars kl. 15.00. 

Protokoll 
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REV§ 30 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att godkänna förslaget till dagordning. 

Beskrivning av ärendet 
Dagordningen presenteras. 

Protokoll 

Dnr REV 000002/2023- 912 
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REV§ 31 

Jäv 

Inga jäv föreligger. 

Protokoll 

Dnr REV 000003/2023- 912 
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REV§ 32 

Föregående protokoll 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Dnr REV 000004/2023- 912 

Protokollet från den 8 februari presenteras. 

Underlag till beslut 
Protokoll från 2023-02-08 

Protokoll 
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REV§ 33 Dnr REV 000020/2023- 912 

Nya redovisningsregler KISA - möte med ekonomichefen 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Introduktion av KISA, Linn Höglund presenterar en bakgrund till vad KISA 
innebär och hur det förändrar arbetssättet. Diskussionen rör det nya 
arbetssättet och hur detta ska planeras. Ekonomichef Jonas Lundqvist deltar 
också vid mötet och uppdaterar sig kring vad regelverket innebär för 
kommunen. 

Protokoll 
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REV§ 34 Dnr REV 000021/2023- 912 

Arvodesreglemente - möte med kanslichefen 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kanslichef Olof Nilsson deltar på mötet för att informera om det nya 
arvodesreglementet. Revisorerna ställer frågor om det nya reglementet. 

Protokoll 

Vid arvode för att justera protokoll gäller tid från att man startar förrättningen 
till det att man är hemma igen. Grunden för ersättning vid justering av 
protokoll är 2 timmar. Körersättning utgår om man kör utanför kommunen. 

En ytterligare fråga handlar om vad som gäller vid genomgång av handlingar. 
Exempelvis vid läsning av protokoll ska ordförande avgöra om det en ledamot 
ska få rätt till ersättning. 

Vid deltagande på annan nämnds möte är det förrättningsarvode som gäller. 
Om revisorerna vill delta i granskningsarbetet och vid intervjuer är det också 
ordförande som godkänner. 

Utbildningar och konferenser ger rätt till arvode om det finns beslut för detta. 
Vid digital utbildning kan arvode utgå om revisionen beslutar det. 

Om en ledamot behöver ta ledigt från jobbet ges ersättning för den tid som 
man är tjänstledig. Underlag för detta ska påvisas via lönespecifikation. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst belastar kommunfullmäktiges budget 
via en central pott. 

Revisionen har möjlighet att fatta beslut om vilka principer som ska gälla för 
revisionen. Ordförande lyfter att utbildningar ska vara prioriterat och att 
revisionen tillsammans har en dialog när inbjudningar till utbildningar 
uppkommer. 

Vid frågor om reglementet kan revisionen vända sig till Ida Skoglund i första 
hand och Olof Nilsson i andra hand. 
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REV§ 35 

Revisionsplan 2023 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att anta revisionsplan för 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Dnr REV 000022/2023- 912 

Förslag till revisionsplan presenteras. Revisorerna diskuterar förslaget till 
revisionsplan. Planen är framtagen baserad på diskussioner vid föregående 
möte. 

Underlag till beslut 
Förslag revisionsplan från EY 

Protokoll 
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REV§ 36 

Protokoll 

Dnr REV 000023/2023- 912 

Uppföljning av insatser för barn och unga inom 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg - förstudie, beslut 
om granskningsplan 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att godkänna granskningsplan. 

Beskrivning av ärendet 
Granskningsplan presenteras av Anna Färdig, EY. Tanken är att granskningen 
ska vara fokuserad på uppföljning av insatser. Denna granskning ska göras 
separat från de övriga granskningarna rörande öppenvårdsinsatser. 

Anna berättar om metodiken som används vid aktgranskning och hur 
revisionsfrågorna ska besvaras. 

Revisorerna påtalar att granskningsplaner rörande öppenvårdsinsatser inte 
har skickats ut. Sakkunnigt biträde kompletterar med detta. Därtill ska 
granskningsplan rörande förstudie kompletteras med uppgift om pris. 

Underlag till beslut 
Utkast granskningsplan från EY 
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REV§ 37 Dnr REV 000005/2023- 912 

Rapport från bevakningsgrupperna 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden 
Håkan Philipsson informerar om att vid senaste sammanträdet behandlades 
årsberättelse och årsredovisning. En positiv budgetavvikelse noteras, bland 
annat har kostnader för externa placeringar minskat. 

Överförmyndarnämnden 
Den gamla revisionen har bjudits in till ett gemensamt möte avseende 
granskning av den gemensamma nämnden. Revisorerna diskuterar hur 
nämnden fungerar och vilka effekter det får för Båstad kommun. 

Det finns önskemål om att två av de nya ledamöterna, Jonathan Kruuse och 
Eva-Karin Gräbner ska bjudas in till revisorernas möte torsdagen den 16e 
mars kl. 15.00. Även granskningsrapporten ska skickas till revisionen. 

NSVA 
Christer de la Motte rapporterar från slutrevisionsmöte för 2022 där han 
deltog. Det framkom en del information om arbetet som skett för Båstads 
kommun. Lekmannarevisorerna hade inget att informera om. 

Protokoll 
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REV§ 38 

Inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Dnr REV 000006/2023- 912 

Revisonen noterar bland annat att attestreglemente med 
tillämpningsanvisningar och reglemente med tillämpningsanvisningar för 
intern kontroll har skickats till revisionen. 

Underlag till beslut 
Beslut från KF: Attestreglemente samt tillämpningsanvisningar till 
attestreglemente 
Beslut från KF: Reviderat reglemente för intern kontroll med tillhörande 
tillämpningsanvisningar 
Beslut från KS: Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2023 
Verksamhetsberättelse 2022 nämnden för överförmyndare i samverkan 

Protokoll 
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REV§ 39 

Ekonomi 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Underlag till beslut 
Ekonomirapport 

Protokoll 

Dnr REV 000007/2023- 912 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunrevisionen 8 mars 2023 

REV§ 40 

Övriga frågor 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Dnr REV 000008/2023- 912 

Några av revisorerna har deltagit på SKRs utbildning för nya revisorer. De 
upplever att det var givande. 

Protokoll 

Thomas Andersson påtalar att det vore bra att revisionsplanen presenteras för 
fullmäktige. Därtill vill Thomas Andersson inför nästkommande revisionsår 
lyfta vikten av att granska nämndernas arbete med intern kontroll. 

Ingvar Andreasson lyfter att han önskar att revisionen genomför 
verksamhets besök och förlägger ett möte på Bjäre skola. 
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REV§ 41 

Nästa sammanträde 

Beslut 
Kommunrevisionen beslutar: 

Dnr REV 000009/2023- 912 

Att bjuda in representanter för kommunen enligt nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Nästa sammanträde är den 12 april. 

Protokoll 

När inbjudan till möte sker ska de inbjudna vara medvetna om ämnet och vad 
som ska avhandlas. Nedan inbjudna ska informeras i samband med inbjudan. 

Inbjudning till nästa sammanträde i april: 
- Äldreomsorgschef bjuds in för att prata om lokalförsörjning. 
- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör rörande granskning 
avseende digitalisering. 


