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Plats och tid Lammhultssalen, klockan 08:30-16:00 

Beslutande  
Ledamöter 

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

  
 

Övriga närvarande  
 

Tjänstepersoner Catharina Rydberg-Lilja, VD Vidingehem 
Johanna Sjöberg, sekreterare 

 
Övriga 

 
Fredrik Ottosson, KPMG 
Mikael Lind, KPMG 

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Johanna Sjöberg 

Ordförande Örjan Mossberg 

Justerare Nils Fransson 

Justerade paragrafer §§ 172-189 

Ajournering 09:50-10:05, 12:00-13:00, 14:30-14:45  

Anmärkning Paragraferna behandlades i följande ordning:  
§ 172-175, § 178-179, § 176-177, § 180, § 182-183,  
§ 181, § 184-189 
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§ 172 Dnr 292154 
 
Val av justerare 

Kommunens revisorer beslut 
Kommunens revisorer 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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§ 173 Dnr 292155 
 
Godkännande av föredragningslista 

Kommunens revisorer beslut 
Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan. 
 
Bakgrund 
Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer 
godkänner föredragningslistan. 
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§ 174 Dnr 292770 
 
Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Kommunens revisorer beslut 
Kommunens revisorer godkänner föregående mötesprotokoll utan 
anmärkning. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har infört som rutin att gå igenom föregående 
sammanträdesprotokoll. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunens revisorer 2022-10-10 
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§ 175 Dnr 2021-00015 
 
Yttrande från kommunstyrelsen och Videum över 
granskning om näringslivet 

Kommunens revisorer beslut 
1. Kommunens revisorer beslutar att presidiet får i uppdrag att 

bjuda in näringslivschefen samt kommunchefen för att förtydliga 
näringslivsarbetet. 
 

2. Kommunens revisorer beslutar om att ett enskilt yttrande från 
Videum ska inkomma. 

 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har i § 127/2021 beslutat om godkännande av 
projektplan för granskning av näringslivsarbetet.  
 
Den 17 mars 2022 i § 55/2022 beslutar kommunens revisorer att 
översända granskningsrapport samt missiv till kommunstyrelsen och 
Videum för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens yttrande över granskning om 
näringslivsarbetet 

 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd  
Videum  
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 176 Dnr 2021-00034 
 
Yttrande över granskning av 
överförmyndarnämnden östra Kronoberg  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar att yttrandet läggs till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har i § 204/201 beslutat om godkännande av 
projektplan för granskning av överförmyndarnämnden östra Kronoberg. 
 
Den 18 augusti 2022 i § 124/2022 beslutar kommunens revisorer att 
översända granskningsrapport samt missiv till överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg för yttrande. 
    
Beslutsunderlag 

• Yttrande över granskning av överförmyndarnämnden östra 
Kronoberg 

 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg 
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§ 177 Dnr 2020-00030 
 
Rapport från kommunfullmäktiges sammanträde 18 
oktober  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Efter beslut om bevakningsansvariga deltar en lekmannarevisor från 
kommunrevisionen under kommunfullmäktiges sammanträden för att 
sedan återkoppla till övriga i gruppen.  
 
Beslutsunderlag 
Örjan Mossberg (V) redogör för kommunfullmäktiges konstituerande 
sammanträde den 18 oktober. Beslut togs om bland annat val av 
valberedning, gruppledare och sammanträdestider. Mossberg (V) 
presenterade även granskningen av Växjö kommuns delårsrapport och 
delårsbedömningen efter augusti 2022. 
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§ 178 Dnr 293990 
 
Information om Vidingehem: ny bolagsstruktur och 
gamla kommunhuset (Catharina Rydberg Lilja, VD) 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Catharina Rydberg-Lilja, VD för Vidingehem, föredrar ärendet under 
dagens sammanträde. Rydberg-Lilja redogör för följande delar:  

• Ny bolagsstruktur 
• Samarbetet med Växjö fastighetsförvaltning AB (Vöfab) 
• Ansgarius (före detta kommunhuset) 
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§ 179 Dnr 2022-00019 
 
Avrapportering för granskning av uppföljning av 
vård som ges genom placeringar av barn och unga 

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer tillstyrker revisionsrapport samt missiv. 

 
2. Kommunens revisorer beslutar att översända revisionsrapport 

samt missiv till nämnden för arbete och välfärd för yttrande. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har den 9 juni 2022 beslutat om projektplan för 
granskning av uppföljning av vård som ges genom placeringar av barn 
och unga och gett KPMG i uppdrag att genomföra granskningen.  
 
Beslutsunderlag 
Anneli Svensson från KPMG föredrar ärendet och redovisar utfallet av 
granskningen under dagens sammanträde. 
 
I KPMGs revisionsrapport framgår att nämnden inte fullt ut säkerställer 
att vården för placerade barn och ungdomar följs upp på ett 
ändamålsenligt sätt. KPMGs bedömning är att nämnden tagit fram goda 
rutiner för att möjliggöra att uppföljningen av vård sker enligt 
Socialtjänstlagen, dock inte fullt ut.  
 
I missivet presenteras rekommendationer tillägnat nämnden för arbete 
och välfärd mot bakgrund av granskningen.  
 

• Revisionsrapport – granskningar av uppföljning av placeringar för 
barn och unga 

• Missiv – kommunens revisorer granskning av uppföljning av 
placeringar av barn och unga 

 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Nämnden för arbete och välfärd 
 
För kännedom  
Kommunfullmäktige  
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§ 180 Dnr 2022-00007 
 
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 

Kommunens revisorers beslut 
Den ekonomiska uppföljningen per oktober noteras och läggs till 
handlingarna. 
 
Bakgrund 
Vid varje sammanträden presenteras en ekonomisk rapport över 
föregående månad för att ge en översiktlig bild av kommunens 
revisorers budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomisk rapport per 2022-10-31 
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§ 181 Dnr 2022-00034 
 
Ny fördjupad granskning inom området chefskap 
och ledarskap  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har den 10 oktober 2022 beslutat om projektplan 
för granskning av chefskap- och ledarskap.  
 
Beslutsunderlag 
Karin Helin Lindkvist från KPMG föredrar ärendet under dagens 
sammanträde.  
 

• Projektplan – Granskning av styrning och uppföljning av chefs- 
och ledarskap 
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§ 182 Dnr 2021-00033 
 
Pågående granskningsarbete 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar sammanställningen av pågående 
granskningar.  
 
Bakgrund 
I en sammanställning av pågående granskningar kan följande 
granskningar noteras:  

• Granskning av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom 
• Granskning av kommunens digitaliseringsarbete 
• Grundläggande granskning 2022 
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§ 183 Dnr 2021-00030 
 
Utvärdering av primärkommunala 
revisionskonferensen 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Den primärkommunala revisionskonferensen (PR71) anordnades i Växjö 
mellan den 26 och 27 oktober 2022. Konferensen ägde rum på Elite 
Stadshotellet i Växjö. Förtroendevalda revisorer från olika kommuner i 
hela Sverige deltog under dessa två dagar.     
 
Beslutsunderlag 
Lekmannarevisorerna utvärderar konferensen och belyser den positiva 
respons som inkommit från deltagare.  
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§ 184 Dnr 2022-00010 
 
Inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll 

Kommunens revisorers beslut 
Ärendet utgår från dagens sammanträde då inga handlingar inkommit.  
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§ 185 Dnr 292498 
 
Rapport från presidiet 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorers noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorers presidium rapporterar om särskilda möten och 
utbildningar som de närvarat vid.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförande Örjan Mossberg (V) och vice ordförande Nils Fransson (L) 
ger som förslag att revisionen ska delta under utbildningstillfällen för 
förtroendevalda under nästkommande år. Ännu är det inte beslutat om 
datum för dessa tillfällen.  
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§ 186 Dnr 292360 
 
Rapport från ledamöter 

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer noterar informationen.  

 
2. Kommunens revisorer beslutar att uppdra Fredrik Ottosson att 

framtaga beslutet om systemstöd i skolan. 
 
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 
Lekmannarevisor Benny Johansson (M) informerar om 
utbildningsnämndens möte då han tillsammans med Nils Fransson (L) 
samt Fredrik Ottosson och Jenny Thörn från KPMG deltog. Under mötet 
redovisades granskningen om systemstöd i skolverksamheten.  
 
Örjan Mossberg (V) informerar om styrelsemötet för Värends 
räddningstjänst. 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd  
Fredrik Ottosson, KPMG 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunens revisorer 
2022-11-03 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   19 (21) 

 

§ 187 Dnr 292297 
 
Övrigt 

Kommunens revisorers beslut 
Inga övriga ärenden behandlas. 
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§ 188 Dnr 2022-00029 
 
Riskanalys 2023  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
En riskanalys genomförs varje år inför framtagande av nästkommande 
års revisionsplan.  
 
Beslutsunderlag 
Fredrik Ottosson och Mikael Lind från KPMG föredrar ärendet under 
dagens sammanträde. 
 
Lekmannarevisorerna uppger riskområden eller risker som de anser 
finns inom kommunkoncernen. En riskvärderng görs utefter konsekvens 
och sannolikhet för eventuella risker att uppstå.  
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§ 189 Dnr 2022-00017 
 
Beslut om framtagande av projektplaner 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar om att nya projektplaner ska tas fram 
inom följande områden:  

• Krisberedskap 
• Bristande underhåll inom VA  
• Korruption 
• Bidragsbrott 
• Chefskap och ledarskap  

 
Bakgrund 
Utifrån budget beslutar lekmannarevisorerna om nya granskningar att 
genomföra.    
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
KPMG 
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