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Revisionsnämnden   § 21-28   22.4.2022 
 
 
 

§ 21 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 beslutfört. 
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§ 22 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:  
 

Enligt förslag 

 

§ 23 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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 § 24 Revisorns rapportering 

Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse 

för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om bokslutet kan 

godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet ifråga och den ledande tjänsteinnehavaren 

inom organets uppgiftsområde. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag: 
Revisionsnämnden tar del av revisionsrapporten och revisionsberättelsen och överlämnar den till 

fullmäktige.  

 

Revisionsnämndens beslut: 
Revisionsnämnden tog del av revisionsrapporten och revisionsberättelsen och överlämnar den till 

fullmäktige. 

 

 

§ 25 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 

Enligt kommunallagen § 121 ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen 

av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om, samt bedöma huruvida 

de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktigesatt upp har nåtts i kommunen och 

kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt 

sätt.  

Revisorn har gjort upp ett utkast till utvärderingsberättelse i samråd med revisionsnämnden som 

innehåller resultaten av utvärderingen. Utvärderingsberättelsen överlämnas till 

samkommunfullmäktige som behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet.  

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag: 

 

Revisionsnämnden behandlar förslaget till utvärderingsberättelse för år 2021 och ger sin slutliga 

rapport till samkommunfullmäktige. 

 

Revisionsnämndens beslut:  

Revisionsnämnden färdigställde utvärderingsberättelsen och skickar rapporten till 

samkommunfullmäktige till kännedom. 

 

§ 26 Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021 samt beslut om 

beviljandet av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 

Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse 

för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om bokslutet kan 
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godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet ifråga och den ledande 

tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde. Efter att samkommunfullmäktige tagit del av 

bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 samt revisionsberättelsen och 

revisionsnämndens utvärderingsberättelse för samma period ska fullmäktige fatta beslut om 

fastställande av dessa samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för 

år 2021. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag: 

 

Revisionsnämnden har tagit del av CGR, OFGR revisor Andreas Holmgårds revisionsberättelse 

för år 2021 och avgett sin utvärderingsberättelse för samma period. Revisionsnämnden tar 

ställning till huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 bör godkännas och 

huruvida ansvarsfrihet kan beviljas de redovisningsskyldiga. 

 

Revisionsnämndens beslut:  

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att bokslutet godkänns och att de 

redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2021 

 

§ 27 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. 

 

 

 

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.   
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 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). 

 

Revn §13 20.1.2022 

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. 

 

Revn §19 3.3.2022 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden behandlar inlämnade redogörelser som inlämnats per 3.3.2022.   

 

 Revisionsnämndens beslut: 

 

Revisionsnämnden beslöt att skicka påminnelse till de anmälningsskyldiga som inte inlämnat 

redogörelse per 3.3. Övriga inlämnade redogörelse över bindningar godkändes och beslöts 

publiceras i det allmänna datanätet. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden behandlar inlämnade redogörelser som inlämnats per 21.4.2022.   

 

 Revisionsnämndens beslut: 

Revisionsnämnden beslöt att skicka påminnelse till de anmälningsskyldiga som inte inlämnat 

redogörelse per 21.4. Övriga inlämnade redogörelse över bindningar godkändes och beslöts 

publiceras i det allmänna datanätet. Revisionsnämnden beslöt att föra bindningsregistret till 

fullmäktige till kännedom 

 

§ 28 Övriga ärenden 

 

Revisionsnämnden fastställer nästa sammanträdesdatum samt informerar i god tid de 

tjänsteinnehavare och förtroendevalda som kallats till mötet. 
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Eventuella övriga ärenden diskuteras. 

 

 

 Revisionsnämndens beslut: 

Inga övriga ärenden. Revisionsnämnden beslöt att ordförande sammakallar till nästa möte i 

början av september. 
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