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§ 44 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

§ 45 

Val av justerare  

Roni Salomonsson föreslås justera protokollet. 

 

Beslut 

Revisorerna utser Roni Salomonsson att justera dagens protokoll. 

 

§ 46 

Inkomna handlingar 

Senaste mötesprotokollet avhandlas. Revisorerna diskuterar vad som 
framkom vid möte med socialnämnden och kommunstyrelsen avseende 
socialnämndens underskott.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen 

 

§ 47 

Ekonomisk uppföljning 

Linus Aldefors (EY) redogör för den ekonomiska uppföljningen. 
Revisorerna diskuterar möjliga granskningsområden mot bakgrund av 
återstående budget för köp av konsulttjänster.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen.  
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§ 48 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Inget att rapportera för socialnämnden, kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden.  

Roni Salomonsson meddelar att Kultur och fritidsnämnden 
prognosticeras uppvisa 300 tkr i underskott. Detta är hänförligt till 
minskade entréintäkter för badhuset.  

Laila Hult meddelar att upphandling av skolskjuts är en fortsatt aktuell 
fråga för utbildningsnämnden. Det framgår av protokoll att nämnden är 
osäkra på effekten för skolan med avseende på av den demografiska 
prognosen. Därtill meddelas att nybyggnation på Linnéskolan kommer att 
påbörjas under hösten.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen.  

 

§ 49 

Utbildningar och kurser 

Linus Aldefors (EY) meddelar att EY kommer att erbjuda kurser för 
revisorerna men att det fortfarande är oklart om detta kommer att ske 
fysiskt eller digitalt.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen.  

 

§ 50 

Vakanser i revisionen 

Revisorerna diskuterar de två vakanserna inom revisionen mot bakgrund 
av att Karl-Henrik Johansson begärt entledigande. Revisionen är 
parlamentariskt tillsatt där varje parti som är representerat i fullmäktige 
ska utse en representant. Revisionen saknar representanter för 
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Revisorerna framför önskemål om 
att tillskriva fullmäktige för att påtala vakanserna.  
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Beslut 

Revisorerna beslutar att ge Linus Aldefors (EY) i uppdrag att ta fram 
förslag till skrivelse för ordförande att underteckna.  

 

§ 51 

Övrigt 

Tidplanen för delårsrapporten diskuteras. Linus Aldefors (EY) informerar 
att Daniel Lantz (EY) kommer att granska delårsbokslutet den 11-12e 
oktober. Därefter kommer rapporten att lyftas för beslut i 
kommunstyrelsen den 26e oktober. Revisionen behandlar ärendet vid sitt 
sammanträde den 10e november. Därefter hanterar fullmäktige ärendet 
den 22e november.  

Revisorerna diskuterar planeringen för höstens sammanträde. Mot 
bakgrund av nämndsbevakningen föreslås utbildningsnämndens 
presidium att bjudas in till revisorernas sammanträde den 20e oktober. 
Revisorerna ska vid nästkommande sammanträde diskutera vilka frågor 
som ska lyftas med nämndens presidium. 

Nästkommande sammanträde flyttas från den 8e september till den 9e 
september. Risk- och väsentlighetsanalysen avrapporteras vid detta 
sammanträde.  

 

Beslut 

Revisorerna ger Linus Aldefors (EY) i uppgift att bjuda in 
utbildningsnämndens presidium till sammanträdet den 20e oktober.  

 

§ 52 

Nästa möte och mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat. Nästa möte äger rum den 9 
september klockan 09:00 på kommunhuset. Mötesrum meddelas i 
kallelse.  

 


