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§ 65 Dnr 292154 
 
Val av justerare 

Kommunens revisorers 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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§ 66 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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§ 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 sammanträde 17 mars 2022. 
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§ 68 Dnr 293737 
 
Växjö kommuns årsredovisning 2021 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar årsredovisningen för år 2021.  
 
Bakgrund 
Finanschef Anna Rosander och redovisningsansvarig Kristina Lindstedt 
från ekonomiavdelningen informerar om Växjö kommuns årsredovisning 
för år 2021. De presenterar kommunens budget, resultat samt 
måluppfyllelse.  
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§ 69 Dnr 293738 
 
Granskning av årsredovisning 2021  

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer beslutar att godkänna revisionsrapport 

samt missiv. 
 

2. Kommunens revisorer beslutar att skicka granskningen till 
kommunstyrelsen för yttrande och till kommunfullmäktige för 
kännedom.  

 
Bakgrund 
Emil Andersson från KPMG informerar om granskningen av Växjö 
kommuns årsredovisning år 2021.      
 
Beslutsunderlag 
Missiv 

• Kommunens revisorers granskning av kommunens årsredovisning 
och bokslut 2021 

 
Revisionsrapport  

• Granskning av bokslut och årsredovisning  
 

Beslutet skickas till  
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen    
  
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
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§ 70 Dnr 2022-00015 
 
Revisionsberättelse för Växjö kommuns 
samförvaltade stiftelser 2021 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar att godkänna revisionsberättelsen för 
Växjö kommuns samförvaltade stiftelser år 2021. 
 
Bakgrund 
Finansansvarig Jonas Nilsson från ekonomiavdelningen informerar om 
Växjö kommuns samförvaltade stiftelser. Växjö kommun samförvaltar 
idag totalt 38 stiftelser där kommunens revisorer tillsammans med 
auktoriserad revisor är utsedda som revisorer i samtliga. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse  

• Växjö kommuns samförvaltade stiftelser 
 
PM  

• Växjö kommuns samförvaltade stiftelser 
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§ 71 Dnr 2021-00026 
 
Granskning av likvärdig skola  

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer beslutar att godkänna revisionsrapport 

samt missiv.  
 

2. Kommunens revisorer beslutar att skicka granskningen till 
utbildningsnämnden för yttrande och till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

 
Bakgrund 
Joakim Nertyk från KPMG presenterar resultatet från granskningen som 
ger en överblick i Växjö kommuns förutsättningar för att bedriva en 
likvärdig skola samt på vilka sätt en likvärdig utbildning återspeglas 
inom kommunen idag. Rekommendationer riktade till 
utbildningsnämnden tas även upp i form av eventuella åtgärder för att 
främja en mer likvärdig skola.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 

• Granskning av likvärdig skola 
 
Missiv 

• Kommunens revisorers granskning av likvärdig skola 
 

Beslutet skickas till  
 
För åtgärd  
Utbildningsnämnden 
 
För kännedom  
Kommunfullmäktige 
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§ 72 Dnr 2022-00014 
 
Revisionsberättelse Växjö kommun 2021 och 
revisorernas redogörelse 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer godkänner revisionsberättelse samt redogörelse 
med vissa föreslagna förändringar. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer upprättar årligen en revisionsberättelse som 
rekommendation för kommunfullmäktiges beslutstagande gällande 
godkännande av kommunens årsredovisning samt ansvarsfrihet för 
styrelse och nämnder.  
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsberättelse för år 2021 
• Revisorernas redogörelse 2021 
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§ 73 Dnr 2021-00006 
 
Utse lekmannarevisorer och ersättare till Linnaeus 
Science Park AB 

Kommunens revisorers förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carl Geijer (M) och Lars-Evert 
Ekman (C) till lekmannarevisorer och Anna Fransson (S) och Göran 
Kannerby (KD) till ersättare för Växjö Linnaeus Science Park AB. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i § 133/2021 att Växjö kommun ska bilda 
ett nytt bolag kallat Linnaeus Science Park AB. 
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§ 74 Dnr 2021-00033 
 
Pågående granskningsarbete 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer går vid varje sammanträde igenom en förteckning 
över pågående granskningar.     
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av pågående granskningar. 
Pågående granskningar är följande:  

• Granskning av implementering av systemstöd i skolverksamheten 
• Fördjupad granskning av ogiltig frånvaro inom skolan 
• Grundläggande granskning 2022  
• Fördjupad granskning av rekrytering och utbildningskrav inom 

äldreomsorgen  
• Granskning av kommunens digitaliseringsarbete 
• Uppföljning av tidigare granskningar 
• Granskning av överförmyndarnämnden Östra Kronoberg 
• Granskning av kommunens arbete med Hållbara Växjö 2030 
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§ 75 Dnr 2021-00029 
 
Diskussion om granskningar utifrån lista över 
väsentliga risker  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar listan över väsentliga risker och läggs till 
handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer går vid varje sammanträde igenom förteckningen 
över väsentliga riskområden.     
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över väsentliga riskområden daterad 2021-01-21 
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§ 76 Dnr 2022-00007 
 
Ekonomisk rapport för mars 2022 

Kommunens revisorers beslut 
Ingen ekonomisk rapport för mars har ännu upprättats.  
 
Bakgrund 
Vid kommunens revisorers sammanträden presenteras en ekonomisk 
rapport från föregående månad. 
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§ 77 Dnr 2021-00030 
 
Rapport om primärkommunala revisionskonferensen 
nr 71 i Växjö (PR 71)  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ordförande Örjan Mossberg (V) meddelar att ungefär ett tjugotal 
anmälningar än så länge inkommit. 



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunens revisorer 
2022-04-08 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   17 (21) 

 

§ 78 Dnr 2022-00010 
 
Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt 
inkomna inbjudningar och protokoll - samlingsakt 
2022 

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 

• § 113 Dnr 2022-00092 Översyn av revisionsuppdrag i föreningar 
och stiftelser 

• § 40 Dnr 2021-00095 Beslut ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
• Inbjudan till utbildningsdag för förtroendevalda revisorer 6 maj 
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§ 79 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 
Örjan Mossberg (V) och Nils Fransson (L) närvarade på sammanträde 
gällande budgethearing 7 april.  
 
Örjan Mossberg (V) och Nils Fransson (L) har deltagit vid sammanträde 
där alla revisorers presidier i Kronobergs län var inbjudna. Fokus på 
sammanträdet var former för organiserat arbete. 
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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, 
utbildningar, beslutsunderlag eller särskilda möten med nämnd eller 
bolag. 
 
Beslutsunderlag 
Lekmannarevisorerna Örjan Mossberg (V), Göran Kannerby (KD), Benny 
Johansson (M), Kennert Sjögren (KD), Nils Fransson (L) och Carl Geijer 
(M) återkopplar om möten som dem vid olika tillfällen närvarat på.  
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§ 81 Dnr 2020-00030 
 
Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar att utse följande revisorer för bevakning 
av kommunfullmäktiges sammanträden:  

• 17 maj: Göran Kannerby (KD) 
• 7 juni: Niklas Nyström (SD)  
• 8 juni: Örjan Mossberg (V) 
• 30 augusti: Anna Fransson (S) 

 
Bakgrund 
Kommunens revisorer bevakar kommunfullmäktiges sammanträden och 
fördelar bevakningsansvaret mellan sig. Fördelning av resterande 
sammanträden beslutas om på kommunens revisorers sammanträde 9 
juni.   
 

Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Bevakningsansvariga enligt beslut   
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§ 82 Dnr 292297 
 
Övrigt 
 
Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar om inbjudan till kommek i 
Malmö. Ingen anmälan görs. 
 
Benny Johansson (M) frågar om revisorerna ska delta vid årsstämmorna. 
Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar om att revisorerna ska delta 
och att datum är fredagen 29 april klockan 08:00.  
Nils Fransson (L), Benny Johansson (M) samt Joakim Nertyk från KPMG 
önskar delta vid utbildningsnämndens sammanträde 4 maj. Fredrik från 
KPMG kontaktar nämnden för medgivande. 
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