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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Revisorerna  
 
Plats och tid  
Teamsmöte 2020-11-18 kl. 09.00 - 14.00 
 

Paragrafer 
§ § 73 - 79 
 

Utses att justera 
Lars Hellström 
 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 2020-11-20 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________  
 Kristian Gunnarsson, KPMG 
 
Ordförande  ____________________________________  
 Ingemar Almkvist 
 
Justerande  ____________________________________  
 Lars Hellström 
 
Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Revisorerna 2020-11-18 

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner 
   2020-11-20 2020-12-11 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Revisorernas arkiv  
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Revisorerna 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 
 

 
 
 

 
 

 
  

Beslutande 
 
Ingemar Almkvist 
Laila Hult 
Ronni Salomonsson 
Lars Jansson 
Karl-Henrik Johansson (delvis frånvarande) 
Lars Hellström 
Jeanette Schölin  
 

Tjänstemän 
Kristian Gunnarsson, Kundansvarig KPMG 
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Revisorerna 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 

 

§ 73 
Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut 
Revisorerna godkänner föredragningslista. 
 

§ 74 
Val av justerare samt tid och plats för justering 

 
Beslut 
Revisorerna utser Lars Hellström att justera dagens protokoll. 

§ 75 
Inkomna handlingar. 
Förra mötets protokoll behandlades. 
 

Beslut 
Revisorerna noterar informationen. 
 

§ 76 
Nämnds- och bolagsbevakning 
Ingemar Almkvist informerade om att socialnämnden erhållit statsbidrag 

för tillkommande kostnader med anledning av Corona. 
Laila Hult informerade om personalsituationen inom utbildningsnämnden. 

Finns stort bortfall av personal under Corona. Utbildningsnämnden 
bevakar ekonomin på varje nämndsmöte. 

Lars Hellström informerar om att ÄBO köper aktierna i näringsfastigheter 
AB. 
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Revisorerna 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslut 
Revisorerna noterar informationen. 

 

§ 77 
Utbildningar/kurser 
Kristian informerar om digitala kurser i början av 2021. 
 

§ 78 
Kommunfullmäktiges presidium 
Revisorerna hälsar representanter från presidiet välkomna. Dialogmöte 

och informationsutbyte sker mellan revisorer och kommunfullmäktiges 
presidium. 

Revisorerna informerar om pågående arbete och med den bevakning 
som särskilt sker när det gäller socialnämndens ekonomi. 

Exploateringsverksamheten diskuterades och projekten går inte ihop sig. 
Enligt fullmäktigebeslut finns inga beslut om att skattekollektivet ska 
subventionera exploateringsverksamheten. Arbete för att förbättra 
rutiner för uppföljning pågår enligt uppgift. 

Revisorernas budget diskuterades och under våren 2021 kommer 
revisorerna lämna ett budgetäskande. 

Revisorerna kommer att bjuda in till nytt möte under senast februari 
2021. 

 

§ 79 

Övrigt 
Kristian går igenom utskickade anteckningar från genomförda 

dialogmöten och informerar om att arbetet med riskanalysen fortsätter. 
Ambitionen är att presentera riskanalys på mötet i januari 2021. 
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