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Sekreterare   Paragrafer 74 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Kent Hansson 
  
Justerare  
 Ola Persson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2022-06-01 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-01 Datum då anslaget tas ned 2022-06-23 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2022-06-01 kl 15.35-14.45 
 Kommunfullmäktiges sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Kent Hansson (S), ordförande 

Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Åsa Torstensson (C) 
Bengt Bivrin (MP) 

  
Tjänstgörande ersättare Ulf Gustafsson (S) 

Lars Åke Karlgren (V) 
Ola Persson (M) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Kerstin Karlsson (L) 

Patric Larsson (M) 
Andreas Hansson (C) 

  
Övriga deltagare Mats Brocker, kommundirektör 

Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef 
Carina Dalenius, redovisningsansvarig 
Malin Holm, controller 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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 KS/2021-0383 

KS § 74 Grundläggande granskning för 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna planerade åtgärder enligt sammanfattningen nedan och skicka detta 
som svar till revisionen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstad kommun 
genomfört en årlig grundläggande granskning avseende 2021. Syftet med 
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom 
att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed.  

Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att 
följa upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala 
bolagen. 

• Säkerställa att rutinbeskrivningarna för uppsiktsplikt följs genom att ta del av 
rapportering från samrådsmötena med nämndernas arbetsutskott löpande 
under året. 

Revisionen önskar skriftligt svar på de åtgärder som kommunstyrelsen tänker 
vidta med anledning av det som framkommit i rapporten senast den 2 juni. 

Planerade åtgärder 

Kommunstyrelsen beslöt i fjol att styrelsen kommer att säkerställa att prövning av 
det kommunala ändamålet sker i mars framöver.  

Beroende på att ett av de viktigaste elementen i en prövning är genomgång av 
bolagens årsredovisning och styrelsens berättelse, har detta visat sig praktisk 
omöjligt att få till då bolagen inte kan få fram redovisningen i tid för att få en 
politisk behandling inom ramen av mars månad. 

Därför kommer kommunledningsförvaltningen senare föreslå en ändring i 
kommunstyrelsens reglemente att prövningen i stället ska beslutas inom april 
månad. 

Nytt reglemente för intern styrning och kontroll som tydliggör hur arbetet med 
intern kontroll ska utföras, dokumentera och rapporteras för såväl nämnder som 
kommunala bolag kommer att presenteras för kommunfullmäktige på nästa 
möte.  
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Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning 2021 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 117 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna planerade åtgärder enligt sammanfattningen nedan och skicka detta 
som svar till revisionen. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Diariet 
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