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Ordförande redovisar revisionens resultat per den siste september 
månad. Biträdet får i uppgift att specificera driftsbudgeten till 
nästkommande möte. 

Revisorernas beslut 

Revisorerna godkände rapporteringen. 

§ 38 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Revisionen noterar att socialnämnden prognostisera ett underskott. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med förslag för att klara 
budget. 

Kontaktrevisorn för utbildningsnämnden redogör för verksamhetens 
situation enligt tf förvaltningschef. Bland annat noteras att sjuktalen 
ökar samt att kommunen rankning har försämrats. 

Det finns inget att rapportera från bolagen. 

Revisorernas beslut 

Revisorerna godkände rapporteringen. 

§ 39 

Möte med miljö & byggnadsnämndens presidium 

Presidiet och revisionen träffandes för att diskuterar aktuella frågor 
och om nämndens riskbedömningar i verksamheten. 

§ 40 

Delårsrapport 2013 

Ekonomichefen redogjorde för delårsbokslutet per den siste augusti. 
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Carola Freij, KPMG redovisade granskningen av delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 

översiktlig granskning av delårsrapport 

Revisorernas beslut 

Revisorerna godkände granskningsrapport 

§ 42 

Revisorernas bedömning 

Revisorerna diskuterar delårsrapporten och granskningen av denna. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas bedömning av Älmhults kommuns delårsrapport per 
2013-08-31 

Revisorernas beslut 

Revisorerna godkänner delårsrapporten 

§43 

Övriga frågor 

Revisionen ger kollegiet möjlighet att delta på SKL revisionsdialog i 
Malmö den 26 november. 

Granskningsrapporterna kommer i fortsättningen att publiceras på 
hemsidan. 

Utdragsbestyrkande 


