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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET
Konstateras att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut:

Konsterades lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Förslag: Föredragningslista 2/21 godkänns.
Beslut: Föredragningslistan ändrades så att som § 4 tas in ekonomichef Minna Näsman för att
diskutera revisionsupphandlingen 2021.

§ 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET
Förslag: Protokollet justeras genast efter mötet så att samtliga deltagande medlemmar samt
protokollföraren undertecknar protokollet elektroniskt.
Beslut: Enligt förslag

§ 4 EKONOMICHEFENS RAPPORTERING
Beslut: Minna Näsman gavs i uppdrag att förberedda en offentlig upphandling av
revisionstjänster på Hilma för åren 2021-2022 och med en option 1+1 år 2023-2024.
§ 5 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020
Enligt Kommunallagen 75 § avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där
man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan
godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i
revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning
av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de
åtgärder som anmärkningen ger anledning till
Förslag:

Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunfullmäktige för
kännedom och tar ställning till om:
a) bokslutet för år 2020 kan godkännas och om
b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och
uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens
förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2020.

Beslut:
Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att:
a) bokslutet för år 2020 kan godkännas och
b) ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och
uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens
förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2020.

§ 6 REVISORERNAS ÖVRIGA RAPPORTERING
Revisorerna rapporterar om granskningsiakttagelser i samband med
bokslutsgranskningen samt den löpande granskningen gällande år 2020.
Förslag:

Antecknas till kännedom

Beslut:

Antecknades till kännedom

§ 7 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2020
Revisionsnämnden uppgör utvärderingsberättelse för 2020.

Beslut:
Nämnden uppgjorde utvärderingsberättelsen som godkändes. Utvärderingsberättelsen skickas
för elektronisk underskrift till mötesdeltagarna.
§ 8 ÖVRIGA ÄRENDEN
Behandlas övriga ärenden.
o Ev. övriga ärenden
§ 9 JUSTERING OCH VERKSTÄLLIGHET AV REVISIONSNÄMNDENS
PROTOKOLL
Förslag: Protokollet justeras genast efter sammanträdet och hålls till påseende följande dag.
Centralförvaltningen svarar för protokollets verkställighet samt att till protokollet
fogas vederbörliga besvärsanvisningar före hållande till påseende.

Beslut:
Protokollet skickas för elektronisk justering till nämndmedlemmarna
direkt efter mötet och läggs till påstående efter det. Centralförvaltningen svarar för
protokollets verkställighet samt att till protokollet fogas vederbörliga besvärsanvisningar
före hållande till påseende.
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