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Saby § 144 Dnr 2021-000099  

Revisionsrapport - Granskning av protokoll och 
handlingar 
Kort sammanfattning 
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en 
granskning av protokoll och handlingar för två av kommunens nämnder – 
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Revisionen önskar att 
nämnden lämnar synpunkter på de slutsatser och de rekommendationer som 
lyfts fram i rapportens sammanfattning. Av svaret bör det framgå vilka 
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.           

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner svar på revisionsrapport – 
Granskning av protokoll och handlingar.     
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat protokoll och 
handlingar för nämnden.  
Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 
anslutning till respektive rekommendation: 

•  En gång per mandatperiod se över protokollens utformning och 
formuleringar, för att det ska bli lättare för läsaren att förstå. 

Nämnden håller med revisionen om att det finns ett behov av att se över 
protokollens utformning regelbundet och kommer göra en första översyn 
under första halvåret 2022 och fortsättningsvis en gång per mandatperiod.  

• Genomföra en utvärdering av nämndens arbete en gång per 
mandatperiod. 

Nämnden håller med revisionen om att det ska genomföras en utvärdering en 
gång per mandatperiod och en första utvärdering görs under första halvåret 
2022 och fortsättningsvis en gång per mandatperiod.  

• Ange i protokollet vem eller vilka som beslutet ska expedieras till. 
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Saby § 144 Dnr 2021-000099  

Revisionsrapport - Granskning av protokoll och 
handlingar 
På samma sätt som i samhällsbyggnadsnämndens och i samtliga nämnders 
protokoll finns alla som ska ta del av ett beslut angivna under rubriken 
”Kopia till”. Protokollsmallen kommer att ses över och rubriken ”Kopia till” 
ändras till ”Beslutet skickas till”.  

• Övrigt  
I rapporten lyfts att beslutsgången kan uppfattas som svår att förstå och detta 
har kommunens sekreterargrupp börjat se över.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 16 november 2021 
Revisionsrapport daterad 2 november 2021 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
_____ 

 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges presidium 
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