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                                      Närv arolista  
 

Beslutande 

Tommy Lövquist (via Teams) 

Laila Hult 

Roni Salomonsson 

Lars Jansson 

Lars Hellström 

Jeanette Schölin 

 

Tjänstemän  

Linus Aldefors (EY) 1–9 

Anna Färdig (EY) 5 

 

Övriga deltagare 
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 11 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 12 

Val av justerare  

Minnesanteckningar kommer att hållas. Samtliga revisorer får 
minnesanteckningarna för kontroll.  

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 13 

Inkomna handlingar 

Senaste mötesanteckningarna avhandlas.  

Linus Aldefors får i uppdrag att kontrollera om revisionen har en e-
postadress samt vem som får mailen till denna postlåda. Samt om 
revisorerna har ett postfack.  

 

Beslut 

Linus Aldefors (EY) får i uppdrag att kontrollera revisorernas mailadress 
och postfack. Senaste mötesanteckningar läggs till handlingarna.  

 

 14 

Revisionsplan 2022 och projektplaner 

Linus Aldefors (EY) presenterar förslag på revisionsplan samt tre 
projektplaner för granskning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
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inom grundskola, måltidsverksamheten samt ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsåtgärder.  

Revisorerna diskuterar handlingarna.  

Avseende granskning av utbildningsnämnden avseende 
kompetensförsörjning och arbetsmiljö vill revisorerna lägga till en 
revisionsfråga angående behörighetsgrad bland lärare samt andel 
rektorer med rektorsutbildning.  

I projektplanen för granskningen av socialnämnd avseende ekonomiskt 
bistånd och arbetsmarknadsåtgärder vill revisorerna att det i projektplan 
ska framgå att de ska beredas tillfälle att delta vid intervjuer.  

 
Beslut 

Revisorerna beslutar att anta revisionsplanen för 2022.  

Revisorerna beslutar att anta föreslagna projektplaner med tillägg.  

 

 15 

Granskning av upphandlingsverksamheten 

Anna Färdig (EY) redogör för granskningen av 
upphandlingsverksamheten.  

Granskningen har omfattat intern syrning och kontroll, samarbete mellan 
centralt stöd och förvaltningar samt efterlevnad av LOU och riktlinjer.  

Det finns riktlinjer för upphandlingsprocessen. Denna inkluderar lathund 
för när olika typer av upphandlingsförfarande ska tillämpas. Det finns 
därtill ett flertal mallar för upphandling. Upphandlingsverksamheten sköts 
genom en central organisation för upphandlingar.  

Det inleddes ett förändringsarbete 2019 på grund av otydliga riktlinjer 
och organisering. Det upprättas bland annat en upphandlingsplan för 
året. Det har genomförts uppföljning genom den interna kontrollplanen, 
det genomförs dock inga andra systematiska kontroller för efterlevnad 
enligt LOU. Utbildning har inte genomförts enligt plan under året på 
grund av pandemin.  

En stickprovskontroll visar att avtal avseende drivmedel inte har 
konkurrensutsatts i tillräcklig utsträckning. Motiveringen var att 
upphandlad leverantör var den enda som kan leverera samtliga 
drivmedelsformer som kommunen behöver. Avseende upphandling av 
Älmhultsbygdens taxi saknas fullständiga underlag. Det finns ett 
förfrågningsunderlag och ett avtal. Det framgår att kommunen köpt 
tjänster från bolaget även efter det att avtalet gått ut.  
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Bedömningen är dock att det finns en hög grad av efterlevnad gentemot 
LOU och styrdokument. Upphandlingsprocessen bedöms också ha 
stärkts genom utvecklingsarbetet. Däremot saknas det systematiska 
kontroller av följsamheten.  

Anna Färdig (EY) presenterar förslag till missiv för revisorernas 
beaktande. Revisorerna önskar utöver granskningens rekommendationer 
också få kommunstyrelsens svar kring varför det för granskningen 
saknats omfattande dokumentation kring upphandling av färdtjänst och 
skolskjuts.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att anta granskningen som sin egen. Revisorerna 
godkänner förslag på missiv med tillägg. Linus Aldefors (EY) får i 
uppdrag att expediera granskningen och missivet.   

 

 16 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Lars Jansson meddelar att utbildningsnämnden beslutat att 
gymnasieskolan och vuxenutbildning på Haganässkolan ska delas upp. 
Lars framför att det för verksamheterna finns betydande skillnader i 
utformningen av lokaler ställer olika krav vilket också kan påverka 
organiseringen.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

 17 

Utbildningar och kurser 

Inget att meddela.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

 18 

Information / Övrigt 
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Revisorerna diskuterar frågor avseende ansvarsprövningen. 
Ansvarsprövningen kommer att lyftas vid nästkommande sammanträde. I 
och med att detta kan ta längre tid än utsatt tid vill revisorerna förlänga 
detta möte till klockan 15:00.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

 19 

Nästa möte och mötets avslutande 

Nästa sammanträde är den 15:e mars klockan 09:00 i lokal Möckeln.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


