
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunens revisorer 
2021-03-25 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Plats och tid Microsoft Teams, kl. 09:30- 10:10 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Örjan Mossberg (V), Ordförande 
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande 
Kennert Sjögren (S) 
Benny Johansson (M) 
Göran Kannerby (KD) 
Solveig Jonsson-Perjos (MP) 

  
 

Övriga närvarande  
 

Tjänstepersoner Anette Fredriksen, sekreterare 
 

 
Övriga 

 
Kristian Gunnarsson, KPMG 
Mikael Lind, KPMG 
Fredrik Ottosson, KPMG 

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Anette Fredriksen 

Ordförande Örjan Mossberg 

Justerare Nils Fransson 

Justerade paragrafer §§ 61-64 

Ajournering  

Anmärkning På grund av Coronapandemin genomfördes 
sammanträdet på distans via applikationen 
Microsoft Teams. 
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Förteckning över kommunens revisorers ärenden 

§ 61 Dnr 292154 
Val av justerare ......................................................................................... 3 

§ 62 Dnr 292155 
Godkännande av föredragningslista .................................................. 4 

§ 63 Dnr 2021-00010 
Beslut om avgiftsfri parkering ................................................................ 5 

§ 64 Dnr 292297 
Övrigt ............................................................................................................ 6 
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§ 61 Dnr 292154  
 
Val av justerare 

Kommunens revisorers beslut 
Revisorerna 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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§ 62 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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§ 63 Dnr 2021-00010  
 
Beslut om avgiftsfri parkering 

Kommunens revisorers beslut 
Kommunens revisorer beslutar att i revisionsberättelsen föra in 
nedanstående formulering om tekniska nämndens ordförande beslut om 
avgiftsfri parkering: 
I vår granskning har vi konstaterat att ordförande i tekniska nämnden 
beslutat om införande av avgiftsfri parkering i Växjö centrum under tre 
månader. Beslutet är fattat som ett brådskande ordförandebeslut. Vi är 
starkt kritiska till att ordförande i tekniska nämnden fattat detta beslut 
som ett ordförandbeslut. Detta mot bakgrund av att beslutet är av 
principiell karaktär och innebär ett ekonomiskt åtagande för 
kommunen. Utöver detta kan vi inte se att ärendet var så brådskande att 
det inte kunde avvakta till ordinarie sammanträde, vilket är ett krav i 
kommunallagen för att ordförandebeslut får användas 
I granskningsskrivelsen föra in en fråga till nämnden varför beslutet inte 
anmäldes till fullmäktige redan i samband med att beslutet fattades.  
 
Granskningsskrivelsen tas upp för beslut på nästa sammanträde 
Bakgrund 
 Kommunens revisorer har uppdragit åt KPMG att granska tekniska 
nämndens ordförandes beslut om avgiftsfri parkering i Växjö centrum.   
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§ 64 Dnr 292297  
 
Övrigt 

Inga övriga ärenden togs upp. 
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