
PROTOKOLL 
2022-10-18 
Kommunfullmäktiges revisorer 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(10) 

Kommunfullmäktiges revisorers protokoll 2022-10-18  

Tid och plats  
2022-10-18 klockan 11:00-17:00 i Heby folkets hus, C-salen 

Beslutande ledamöter 
Sven-Erik S Eriksson (KD) ordförande, Pär Rickman (S), Maire Lautakoski (S), Ulf Fahlstad (Opol), Jan 
Alriksson (C) 

Övriga närvarande 

Carin Hultgren, sakkunnigt biträde, Johan Tingström, Sakkunnigt biträde distandseltagare § 83, Per 
Lithammer, enhetschef kultur och fritid § 84, Anders Pettersson (S), ordförande KFN § 84, Gudrun 
Wängelin-Lernskog (C), 1:e vice ordf. KFN § 84, Ingela Wikander (KD), 2:e vice ordf. KFN § 84, Göran 
Hillbom (C), 1:e vice ordf. UBN § 85, Anders Kihl (KD), 2:e vice ordf. UBN § 85, Dan Bergqvist, 
förvaltningschef BUF § 85, Marie Wilén (C), ordförande KS §§ 86-87, Carina Schön (S), 1:e vice ordf. KS §§ 
86-87, Ewa Westling-Olzon (M), 2:e vice ordf. KS §§ 86-87, Emma Burstedt, kommundirektör §§ 86-87, Bo 
Strömqvist, ekonomichef §§ 86-87. 

Val av justerare 
Maire Lautakoski (S) 

Tid och plats för justering 
2022-10-25 klockan 09:45 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 82-  88  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Sven-Erik S Eriksson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Maire Lautakoski, justerare 

 _______________________________________________________________  
Ulf Fahlstad, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunfullmäktiges revisorer 

Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-10-25 

Datum då anslaget tas ned 
2022-11-16 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Val av sekreterare ........................................................................................................................................................................................ 4 
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Träff med utbildningsnämnden - delårsrapport ............................................................................................................................ 7 

Träff med kommunstyrelsen - delårsrapport .................................................................................................................................. 8 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 ............................................................................................................................................. 9 
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Kf rev § 82   

Val av sekreterare 
 

Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

• Till sekreterare för dagens sammanträde väljs Ulf Fahlstad (Opol). 

Sammanfattning 
Då ordinarie sekreterare Jan Alriksson (C) meddelar förhinder att skriva protokoll väljs Ulf 
Fahlstad (Opol) till sekreterare för dagens sammanträde. 
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Kf rev § 83  Dnr KS/2022:78  

Presentation av granskning gällande delårsrapport 
 

Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

• Kommunfullmäktiges revisorer tackar för presentationerna och godtar rapporterna. 
• Granskningsrapporterna överlämnas tillsammans med kommunfullmäktiges revisorers 

utlåtande till kommunfullmäktige.  
 

Sammanfattning 
Sakkunnigt biträde Johan Tingström presenterade granskningsrapporten avseende 
delårsrapporten per den 31 augusti 2022.  

Sakkunnigt biträde Carin Hultgren presenterar rapport avseende granskning av delårsrapport, 
god ekonomisk hushållning. 

 

Beslutsunderlag 
Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2022 
Granskning av delårsrapport, god ekonomisk hushållning 2022 
 

 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
Samtliga nämnder 
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Kf rev § 84 Dnr KS/2022:78  

Träff med kultur- och fritidsnämnden - delårsrapport 
 

Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

• Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,8 Mkr för perioden januari-augusti 2022. 
Prognostiserat resultat för helåret bedöms bli -0,2 Mkr.  

Arbete pågår med konstinventeringen inom kommunen samt eventuell utsmyckning av 
Lövstagården. 

Renovering av Heby Arenas simhall beräknas vara klar till mitten av december månad 2022.  Med 
trolig uppstart under januari 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Kfn § 67/2022 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022, kultur- och fritidsnämnden. 
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 Kf rev § 85 Dnr KS/2022:78  

Träff med utbildningsnämnden - delårsrapport 
 

Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

• Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens delårsbokslut för januari-augusti visar på ett underskott på -8,9 Mkr.  

Prognosen för år 2022 visar på ett totalt underskott på -19,4 Mkr. 

En del av underskotten är dokumenterade samt hanterade i kommunfullmäktige  

i juni månad. Vidare föreligger förslag på att godkänna ytterligare underskott  

på 3,4 Mkr. Totalt kommer den då godkända budgetavvikelsen uppgå till 12,9 Mkr.  

Presidierna från kommunstyrelsen samt utbildningsnämnden har genomfört två möten i syfte att 
få ytterligare kunskap om prognosen för år 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Ubn § 102/2022 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 utbildningsnämnden 
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Kf rev § 86 Dnr KS/2022:78  

Träff med kommunstyrelsen - delårsrapport 
 

Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

• Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Kommundirektören presenterar delårsrapporten avseende kommunstyrelsens egen förvaltning. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,5 Mkr för perioden januari-augusti 

2022.  Prognostiserat resultat för helåret bedöms bli 3,1 Mkr.  

De största positiva avvikelserna förklaras av en senareläggning av hemtagning av IT-supporten, 
1,5 Mkr. Försäkringsintäkt, 1,0 Mkr. Samt lägre personalkostnader, 1,1 Mkr. 

 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022 kommunstyrelsen 
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 Kf rev § 87  Dnr KS/2022:78 042 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 
 

Kommunfullmäktiges revisorers beslut  

• Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Ekonomichef redogör för delårsbokslutet.  

Kommunen påvisar ett positivt resultat, 64,3 Mkr. Detta är en förbättring på 21,5 Mkr. Prognosen 
för helåret pekar på ett positivt resultat, 54, 0 Mkr. Detta är en förbättring på 22,4 Mkr. 

Kommunkoncernen påvisar ett positivt resultat för perioden, 75,9 Mkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, kommunfullmäktige 
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 Kf rev § 88 Dnr KS/2022:78 042 

Yttrande över delårsrapport per den 31 augusti 2022 
 

Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

• Kommunfullmäktiges revisorer godtar och undertecknar utlåtande. 
• Utlåtande och granskningsrapporter överlämnas till kommunfullmäktiges ålderspresident 25 

oktober 2022. 
• Utlåtande och granskningsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och 

yttrande. 
 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges revisorer ordförande presenterar förslag på revisionsutlåtande avseende 
delårsrapporten. 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsutlåtande delårsrapport 2022 

 

 
Delges + bilagor 
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Samtliga nämnder 
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