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Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:

Protokollet justeras av alla närvarande nämndmedlemmar.

Revisionsnämndens beslut:

Enligt förslag

5 3 Ledningens information

Nämnden har till mötet kallat samkommunsdirektören och ekonomichefen för att informera om
samkommunens förvaltning, verksamhet och ekonomi 2022. Revisionsnämnden önskar också
information om överföringen av samkommunens verksamhet till välfärdsområdena 2023.

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:

Informationen antecknas till kännedom

Noterades:

Kumulativa underskottet var ca 800 000   före sommaren som baserade sig på att samkommunen
2022 gör ett överskott. Prognosen per nu ser sämre ut och underskottet per 31. 12. 2022 kommer
sannolikt att vara ungefär 2, 3 miljoner   pga. att verksamheten 2022 sannolikt gör ett underskott.
Ökningen beror pä att man inkomster inte influtit som budgeterat. Kostnaderna har också ökat,
bl. a. ökade energikostnader och matkostnader. Tilläggsbudget kommer att föras till fullmäktige för
behandling.

Revisionsnämndens beslut:

Antecknades till kännedom

S4 Revisionsnämndens utvärderingsplan/program för 2022

Revisionsnämndens uppgift är att årligen avge en uträrderingsbe rättelse om huruvida de mål för
verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har uppnåtts. Revisionsnämnden kan även
utvärdera hur ändamålsenligt verksamheten har ordnats. Revision snämndens 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 verksamhets enheter och genom att ta del av olika utredningar.

Utvärderingsarbetet sker utgående från den utvärderingsplan som uppgjorts 2021 för hela
mandatperioden (KomL § 121). I Mandatperioden för revisionsnämnden löper formellt ut den
31.5-2025. Samkommunen kommer dock att överföra sin verksamhet till välfärdsområdet
31. 12. 2022, således är utvärderingsåret 2022 revisionsnämndens sista.
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Revisionsnämnden 5 1-7 20. 9. 2022

S 1 Sammanträdets laghghet 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 sammanträdeskaUelsen.
Sammanträdeskallelsen ska sändas till ledamöterna och till övriga som har närvarorätt eller
närraroplikt. Kallelsen skickas ut på det sätt som organet beslutar minst sju dagar före
sammanträdet.

Kallelsen till sammanträdet, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande materia] 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

52 Justering av protokollet

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fuUmäktige, 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 protokoBförare under ledning av ordföranden.
Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat. Protokollet kan undertecknas och justeras
elektroniskt.
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Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:
Revisionsnämnden uppgör ett arbetsprogram för 2022.

Revisionsnämndens beslut:

Uppgjordes ett arbetsprogram som godkändes

Revisorns arbetsprogram 2022

BDO Audiator Ab presenterar revisorns arbetsprogram för revisionen
ar 2022.

Andreas Holmgård presenterar programmet vid mötet.

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:

Revisionsnämnden antecknar revisorns arbetsprogram för kännedom.

Revisionsnämndens beslut:

Enligt förslag

Övriga ärenden
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Revisionsnamnden 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

Nästa nipte hålls den 31. 10. 2022 i Ekenäs, utvärderingsmöte.

o.

Grönholm

-dförande

. '<T
Bengt Kronqvist
Vice ordförande

Tuula Weckman

IVIedlem

/'Andreas Holmgård
Sekreterare


