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Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Plats och tid Lammhultssalen, klockan 08:30-11:30 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Örjan Mossberg (V), Ordförande 
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande 
Kaj Lindholm (S) 
Anna Fransson (S) § 55, § 61–64 
Kennert Sjögren (S) 
Niklas Nyström (SD) § 52–64 
Benny Johansson (M) 
Carl Geijer (M) 
Lars-Evert Ekman (C) 
Göran Kannerby (KD) 
Solveig Jonsson-Perjos (MP) 

  
 

Övriga närvarande  
 

Tjänstepersoner Fredrik Ottosson, KPMG 
Johanna Sjöberg, sekreterare 

  
 

 

Justering 

 

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

Ordförande Örjan Mossberg 

Justerare Nils Fransson 

Justerade paragrafer §§ 49–64 

Ajournering Klockan 09:30-09:50 

Anmärkning Paragraferna behandlades i följande ordning: 
§ 49-54, § 57, § 56, § 58-61, § 55, § 62-64  
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§ 49 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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§ 50 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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§ 51 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 följande sammanträden:   

- 24 februari 2022   
- 11 mars 2022 
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§ 52 Dnr 2021-00016 
 

Granskning av förebyggande arbetet mot missbruk 
och kriminalitet hos unga 

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer beslutar att godkänna revisionsrapport 

samt missiv med föreslagna ändringar. 
 

2. Kommunens revisorer beslutar att skicka granskningen till 
berörda nämnder för yttrande.  

 
Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat det 
förebyggande arbetet mot missbruk och kriminalitet hos unga.  
 
Annelie Svensson från KPMG redogör för rapporten.  
Samarbete och samverkan mellan aktörer har varit en viktig del i arbetet 
mot missbruk och kriminalitet. Bristerna som uppenbarats i 
granskningen är i stora drag en konsekvens av den övergripande 
styrningen av samverkan mellan de olika aktörerna, där bland annat 
prioritering och riktning av styrningen har varit problematisk.       
 
Beslutsunderlag 
Missiv  

- Kommunens revisorers granskning av det förebyggande arbetet 
mot missbruk och kriminalitet hos unga 

 
Revisionsrapport  

- Granskning av förebyggande arbetet mot missbruk och kriminalitet 
hos unga 

 
 
Beslutet skickas till  
 
För åtgärd  
Berörda nämnder 
 
För kännedom  
Kommunfullmäktige  
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§ 53 Dnr 2022-00011 
 

Information om revidering av reglemente och 
arbetsordning för kommunens revisorer 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar att återremittera ärendet för fortsatt 
beredning.  
 
Bakgrund 
Inför ny mandatperiod har kommunens revisorer beslutat att se över 
reglemente och arbetsordning för eventuella åtgärder.    
 
Beslutsunderlag 

- Reglemente för kommunens revisorer daterad 2018-10-16 
 

- Arbetsordning för kommunens revisorer daterad 2020-06-02 
 

 
 
Beslutet skickas till  
 
För åtgärd  
Sekreterare  
KPMG  
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§ 54 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 år 2022. 
 
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 
- Granskning av likvärdig skola 
- Fördjupad granskning av förebyggande insatser mot missbruk och 
kriminalitet hos barn och unga 
- Granskning av näringslivet 
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§ 55 Dnr 2021-00015 
 

Granskning av näringslivsarbetet  

Kommunens revisorers beslut 
1. Kommunens revisorer beslutar att godkänna revisionsrapport 

samt missiv med föreslagna ändringar. 
 

2. Kommunens revisorer beslutar att skicka granskningen till 
kommunstyrelsen och Videum AB för yttrande. 

 
 
Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat 
näringslivsarbetet i kommunen.  
 
Viktor Tagesson från KPMG redogör för granskningens resultat. 
Svenskt näringslivs enkätundersökning visar att Växjö kommun har gått 
ner i rankning i flertalet frågor och att förbättringspotential råder.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv  

- Kommunens revisorers granskning av kommunens 
näringslivsarbete 

 
Revisionsrapport  

- Granskning av kommunens näringslivsarbete  
 
 
Beslutet skickas till  
 
För åtgärd  
Kommunstyrelsen 
Videum AB  
 
För kännedom  
Kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2022-00012 
 

Projektplan för granskning av implementering av 
systemstöd i skolverksamheten  

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar att godkänna projektplan för granskning 
av implementering av systemstöd i skolverksamheten. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer beslutade vid sammanträdet 11 mars att revidera 
projektplanen för fastställelse vid dagens sammanträde.      
 
Beslutsunderlag 
Förslag till projektplan gällande granskning av implementering av 
systemstöd i skolverksamheten. 
 
 
Beslutet skickas till  
 
För åtgärd 
KPMG 
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§ 57 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 sammanträdestillfälle igenom 
förteckningen över väsentliga riskområden.  
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över väsentliga riskområden daterad 2021-01-21 
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§ 58 Dnr 2022-00007 
 

Ekonomisk rapport för februari 2022 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer får vid varje sammanträde en ekonomisk rapport 
för föregående månad.    
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för februari 2022. 
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§ 59 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 de första anmälningarna 
inför revisionskonferensen PR 71 inkommit.     
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§ 60 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 
Ordförande Örjan Mossberg (V) och vice ordförande Nils Fransson (L) 
informerar om deras deltagande på kommunens bokslutsdagar 2022. 
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§ 61 Dnr 292360 
 

Rapport från ledamöter 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer 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 
Benny Johansson (M), Nils Fransson (L), Solveig Jonsson-Perjos (MP), 
Kennert Sjögren (S), Anna Fransson (S) och Carl Geijer (M) har deltagit 
vid styrelsemöte för respektive bolag som dem ansvarar för som 
lekmannarevisor.  
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§ 62 Dnr 2022-00009 
 

Rapport från kommunfullmäktige 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer bevakar kommunfullmäktiges sammanträden och 
fördelar mötena mellan sig.          
 
Beslutsunderlag 
Nils Fransson (L) informerar från kommunfullmäktiges sammanträde 15 
mars, där han närvarade.  
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§ 63 Dnr 2022-00010 
 

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt 
inkomna inbjudningar och protokoll   

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer noterar att inget har inkommit.  
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer får inkomna och besvarade skrivelser av intresse 
samt inkomna inbjudningar och protokoll presenterade för sig vid varje 
sammanträde. 
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§ 64 Dnr 292297 
 

Övrigt 

Inga övriga ärenden togs upp.  
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