
Protokoll 

1 (7) 

nr 2/2021 

 

Organ: Revisionsnämnden  
  

Tid: 20.1.2022 kl. 10.00 –12.40 

Plats: Teams Elektroniskt möte 

 

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

 
 

 
 
Frånvarande: 
 
Sakkunniga:  Otto Ilmonen, samkommunsdirektör  10.00-12.15 
  Minna Näsman, ekonomichef   10.00-12.15 
  Susanne Karlsson, EUC-chef  10.00-12.15 
 
Övriga när-   Andreas Holmgård, sekreterare  
varande:    
  
 
Föredragande: Bo Grönholm, ordförande 
 
Sekreterare: Andreas Holmgård    
 
Paragrafer: 8-14 
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Organ: Revisionsnämnden 

Tid: 20.1.2022  

Plats: Teams – elektroniskt möte 

 

 

Ärendeförteckning 
 
Paragraf Ärende                              Sida 
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§ 11 Samkommunsledningens information 5 

§ 12 Expert- och utvecklingscentrets information 5 

§ 13 Förtroendevaldas och ledande tjänsteinnehavares redogörelse för bindningar 5 

§ 14 Övriga ärenden 6 
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Revisionsnämnden   § 8-14    20.1.2022 
 
 
 

§ 8 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: 
 

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande 

ledamöter beslutfört. 
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§ 9 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 justeras av alla närvarande nämndmedlemmar med elektronisk underskrift. 

 

 

§ 10 Godkännande av föredragningslistan 

Enligt § 60 i förvaltningsstadgan utfärdas kallelsen till sammanträdet av ordföranden om han eller 

hon är förhindrad, av vice ordföranden. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska tas upp på 

föredragningslistan.  

 

Enligt § 63 i förvaltningsstadgan behandlas ärendena i den ordning som de är upptagna på 

föredragningslistan, om inte organet beslutar annat. 

 

Enligt § 63 i förvaltningsstadgan kan organet, om föredraganden föreslår eller om en ledamot 

framställer ett understött förslag, med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende, som inte 

nämns i kallelsen till sammanträdet.  

 

Vid revisionsnämndens sammanträden avgörs ärendena på basen av ordförandens redogörelse. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Föredragningslistan godkänns. 

 

Revisionsnämndens beslut:  
 

Föredragningslistan godkändes. 
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§ 11 Samkommunsledningens information 

Utvärdering av samkommunens ledningsfunktioner och förvaltning samt samkommunstyrelsens 

verksamhet ingår i revisionsnämndens arbetsprogram. 

 

Nämnden har till mötet kallat samkommunsdirektören och ekonomichefen för att informera om 

samkommunens ledningsfunktioner och förvaltning samt samstyrelsens verksamhet och ekonomi 

2021. Utvärderingsfrågor har skickats till de inkallade per e-post. 

 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden antecknar informationen till kännedom 

 

Revisionsnämndens beslut: 

 

Revisionsnämnden fick svar på de flesta sina utvärderingsfrågor och antecknade informationen till 

kännedom. Revisionsnämnden återkommer till de frågor som inte besvarades på nästa möte. 

 

§ 12 Expert- och utvecklingscentrets information 

Utvärdering av samkommunens Expert- och utvecklingscentrets verksamhet ingår i 

revisionsnämndens arbetsprogram. 

 

Nämnden har till mötet kallat EUC-chefen för att informera om EUCs verksamhet och ekonomi 

2021. Utvärderingsfrågor har skickats till den inkallade per e-post. 

 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

Revisionsnämnden antecknar informationen till kännedom  

 

 Revisionsnämndens beslut: 

 

Revisionsnämnden fick svar på sina utvärderingsfrågor och antecknade informationen till 

kännedom. 

 

  

§ 13 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 
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- 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. 

 

Revn §6/ 16.12.2021 

 

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). 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden behandlar inlämnade redogörelser som inlämnats per 15.1.2022.   

  

 Revisionsnämndens beslut: 

 

Revisionsnämnden beslöt att skicka påminnelse till de anmälningsskyldiga som inte inlämnat 

redogörelse per 15.1. Övriga inlämnade redogörelse över bindningar godkändes och beslöts 

publiceras i det allmänna datanätet. 

 

Bengt Kronqvist anmälde jäv vid behandling av Bengt Kronqvists egen redogörelse över 

bindningar. 

 

§ 14 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. 
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 Revisionsnämndens beslut: 

 

 Revisionsnämndens följande möte hålls den 3.3.2022 klockan 10.00 på Teams.  
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