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Organ: Revisionsnämnden  
  

Tid: 16.12.2021 kl. 10.00 – 11.16 

Plats: Teams Elektroniskt möte 

 

Närvarande: Bo Grönholm, ordf. 
 Bengt Kronqvist 
 Tuula Weckman 
 Riitta Tamminen-Tallgren 

 
 

 
 
Frånvarande: 
 
Sakkunniga:  
 
Övriga när-  Andreas Holmgård, sekreterare  
varande:    
  
 
Föredragande: Bo Grönholm, ordförande 
 
Sekreterare: Andreas Holmgård    
 
Paragrafer: 1-7 
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Revisionsnämnden   § 1-7    10.12.2021 
 
 
 

§ 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt § 58 i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun beslutar organet om tid och plats för 

sina sammanträden. Enligt § 60 i förvaltningsstadgan sammankallar organets ordförande till 

sammanträde. 

 

I kallelsen ska anges tidpunkten och platsen för sammanträdet samt vilka ärenden som ska  

behandlas (föredragningslista). Föredragningslistan ska om möjligt sändas ut tillsammans med  

sammanträdes-kallelsen. 

 

Föredragningslistan ska om möjligt sändas ut tillsammans med sammanträdeskallelsen. 

Sammanträdeskallelsen ska sändas till ledamöterna och till övriga som har närvarorätt eller  

närvaroplikt. Kallelsen skickas ut på det sätt som organet beslutar minst sju dagar före  

sammanträdet. 

 

 Kallelsen till sammanträdet, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material kan  

sändas elektroniskt. Då ska den tekniskt ansvariga tjänsteinnehavaren ombesörja att den  

tekniska utrustningen, de tekniska systemen och förbindelserna som behövs är tillgängliga.   

 

Organens föredragningslistor ska läggas ut på samkommunens webbplats. Före publiceringen  

ska sekretessbelagda uppgifter och sådana personuppgifter som saknar informationsintresse  

strykas i föredragningslistan. I en föredragningslista som läggs ut på webben kan man stryka  

enskilda ärenden som saknar särskilt informationsintresse eller om beredningen av ett ärende av  

särskilda skäl inte publiceras före beslutsfattandet.   

 

Enligt § 103 i kommunallagen är organet beslutfört då över hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande 

ledamöter beslutfört. 

 

Revisionsnämndens beslut: 
 

Enligt förslag 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/857a4087-cdc9-499f-aec6-d7c4f5ea8768

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Protokoll 

4 (6) 

nr 1/2021 

 

§ 2 Justering av protokollet 

 

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, styrelsen och nämnder med 

tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen 

tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna.  

 

Enligt förvaltningsstadgan § 73 uppgörs av en protokollförare under ledning av ordföranden. 

Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.  Protokollet kan undertecknas och justeras 

elektroniskt. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Protokollet justeras av alla närvarande nämndmedlemmar. 

 

Revisionsnämndens beslut:  
 

Protokollet skickas på till alla närvarande medlemmar för justering 

 

§ 3 Val av sekreterare för revisionsnämndens sammanträden 

Samkommunen har ett avtal om sekreterartjänster med BDO Audiator Ab. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden besluter att Andreas Holmgård från BDO Audiator Ab väljs till 

revisionsnämndens sekreterare fram till den 31.12.2024. 

 

Revisionsnämndens beslut: 

 
Enligt förslag. 

 

§ 4 Revisionsnämndens utvärderingsplan för mandatperioden 2021-2022 

 

Revisionsnämndens uppgift är att årligen avge en utvärderingsberättelse om huruvida de mål för 

verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har uppnåtts. Revisionsnämnden kan även 

utvärdera hur ändamålsenligt verksamheten har ordnats. Revisionsnämndens utvärderar hur de i 

budgeten fastställda målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts utgående från 

samkommunens bokslut.  

 

Under budgetåret utvärderar nämnden kommunens verksamhet genom att ta del av organens 

protokoll, träffa och diskutera med förtroendevalda, tjänsteinnehavare och personal, besöka ett 

urval av samkommunens verksamhetsenheter och genom att ta del av olika utredningar. 

 

Utvärderingsarbetet sker utgående från en utvärderingsplan för hela mandatperioden (KomL § 

121). I planen definieras de årliga tyngdpunktsområdena för utvärderingen. Ett arbetsprogram 

görs årligen upp för utvärderingen av det aktuella budgetåret. Mandatperioden för 

revisionsnämnden löper formellt ut den 31.5.2025. Samkommunen kommer dock att överföra sin 
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verksamhet till välfärdsområdet 31.12.2022, därför uppgörs en utvärderingsplan endast för de två 

kommande åren i detta skede.  

 

Bilagor: Utvärderingsplan 2021-2022, revisionsnämndens arbetsprogram 2021 (presenteras på 

mötet) 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

Revisionsnämnden godkänner nämndens utvärderingsplan för åren 2021–2022 och 

arbetsprogrammet för 2021.  

 

 Revisionsnämndens beslut: 

 

Nämnden godkände utvärderingsplanen för åren 2021-2022 och arbetsprogrammet 2021. 

 

§ 5 Revisorns arbetsprogram 2021 

BDO Audiator Ab har lämnat in till revisionsnämnden revisorns arbetsprogram för revisionen  

år 2021. 

 

Andreas Holmgård presenterar programmet vid mötet. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden antecknar revisorns arbetsprogram för kännedom.  

 

 Revisionsnämndens beslut: 

  

 Antecknades till kännedom 

 

§ 6 Förtroendevaldas och ledande tjänsteinnehavares redogörelse för bindningar 

Enligt kommunallagen § 84 ska vissa av samkommunens förtroendevalda och ledande 

tjänsteinnehavare anmäla om sina bindningar till revisionsnämnden, som övervakar att 

anmälningsskyldigheten följs och delger informationen till fullmäktige. Redogörelserna publiceras 

i det allmänna datanätet. 

 

Anmälningsskyldiga: 

 

- ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige  

- ledamöterna, ersättare och föredragande i styrelsen 

- ordförande, vice ordförande och föredragande i nämnderna 

- ordförande, vice ordförande och föredragande i sektionerna 

 

Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt 

förtroendeuppdrag eller sin uppgift. 
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Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden besluter att begära in redogörelser av de förtroendevalda och ledande 

tjänsteinnehavare som omfattas av anmälningsskyldigheten per 10.12.2021.   

  

 Revisionsnämndens beslut: 

 

Revisionsnämnden beslöt skicka alla vederbörande förtroendevalda och tjänsteinnehavare en 

uppmaning att lämna en redogörelse för sina bindningar. 

 

Redogörelsen för bindningarna bör inlämnas senast 15.1.2022 till revisionsnämnden 

(revisionsnämndens sekreterare). 

 

§ 7 Övriga ärenden 

 

Revisionsnämnden fastställer nästa sammanträdesdatum samt informerar i god tid de 

tjänsteinnehavare och förtroendevalda som kallats till mötet. 

 

Eventuella övriga ärenden diskuteras. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden fastställer nästa sammanträdesdatum samt informerar de tjänsteinnehavare 

och förtroendevalda som kallats till mötet. 

 

 Revisionsnämndens beslut: 

 

 Nämnden fastställde följande mötesdatum i arbetsprogrammet 2021. 

 

 

 

Protokollet justerat: 

 

 

 

 

Bo Grönholm   Bengt Kronqvist 

 

 

 

Tuula Weckman   Riitta Tamminen-Tallgren    

 

 

 

Andreas Holmgård 
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