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Dnr 187-2020 

§ 11 Svar på skrivelse “Begäran om revision” 
inkommen till kommunfullmäktiges presidium 

Fullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Vänsterpartiets begäran om revision avvisas med hänvisning till 
kommunfullmäktiges ordförandes yttrande daterat den 12 juni 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

David Lenander och Agneta Lenander har den 31 maj 2020 för Vänsterpartiet 
skickat in en begäran om revision till kommunfullmäktiges presidium. Skrivelsen 
avser en serie händelser inom vård- och omsorgsverksamheten, vilka 
resulterade i en utredning som skickades in till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) i form av en Lex Sarah-anmälan samt ett antal Lex Maria-
anmälningar.  

Vänsterpartiet framför i skrivelsen önskemål om att revisionen granskar hela 
förloppet, där samtliga parter som är berörda direkt eller indirekt av 
avstängningen granskas, samt vilka effekter detta har skapat på längre sikt.  

Kommunfullmäktiges ordförande har sammanställt ett yttrande där det föreslås 
att begäran avvisas. 

Beslutsunderlag 

Kommunallagen (SFS 2017:725) 
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018, SKR, 16 november 2018 
Reglemente för revisorerna i Svalövs kommun, kommunfullmäktige 2014-09-29, 
§ 115 
Kommunfullmäktiges ordförandes förslagsskrivelse, daterad 12 juni 2020 (1 
bilaga) 
Vänsterpartiets skrivelse till kommunfullmäktiges presidium, daterad 31 maj 
2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): 1. Vänsterpartiets begäran om revision avvisas med 
hänvisning till kommunfullmäktiges ordförandes yttrande daterat den 12 juni 
2020. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige  
Kommunchef  
Administrativ chef 


