
Ängelholms sAMMANTRÄoespRoroKoLL

kOmm[n Sammanträdesdatum 2022-02-23

Plats och tid

Beslutande:

övriga närvarande

Utses att justera: I(uth Engwall

Sekreterare

I(ommunrevisionen

Stadshuset, s ammanträdesrum Blà¡ 2022-02 -23, kL. 1 6 : 3 0- 1 8 : 3 0

Bengt Sävström, sammankallande
Ingemar Olsson
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjetde
Rolf Ekbetg
I(urth Engwall
Ragnar Steen
Gunilla Hildestrand

$ 8 Elisabeth I(ullenberg, ordförande kommunfullmäktige

$ B Ola Catlsson, 1:e vice ordfötande kommunfullmäktige

$ B Emma Yngvesson,2:a vice otdfötande

Paragrafer: S6-13
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SAM MANTRÄo eSpROTO KO LL

kommun Sammanträdes datum 2022 -02 -23

I(ommunrevisionen

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering hat tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: I(ommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2022-02-23

Datum för anslags uppsättande: 2022- Ò3'25

Dafum föt anslags nedtagande: 2022- 01 - n

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

underskrift 4e'J'dl'- A¿--
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Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄoespRoToKoLL

Sammanträdesdatum 2022-02-23

Kommuntevisionen

S 6 Mötets öppnande
Revisionens sammankallande hälsade sam rigâ välkomna till dagens s¿mmanträde.
Revisionens sammankallande stâllde frâgan om jäv föteligger angående dagens ätenden vilket
inte var fallet.

I(ommuntevisionen beslutat
att notera in forma tionen

S 7 Justering
I(ommunrevisionen beslutar
att utse I(urt Engwall till att justera dagens protokoll

g I Besök av kommunfullmäktiges presidium
Sammankallande hälsar kommunfullmäktiges presidium välkomna.

En diskussion förs kring kommunikation och samspel mellan tevisionen och
kommunfullmäktige.

Revisionen tackar för en givande diskussion.

I(ommuntevisionen b eslutat
att notefa informationen

S 9 Svar på granskningsrapport av byggprocessen

I(ommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av byggprocessen, ptotokollfört
2022-02-09, har inkommit till revisionen.

Revisorerna diskuterar svâÍet och de förslag pãàtgätdet som presenteras.

I(ommuntevisionen beslutar
att fortsätta följa utvecklingen inom detta område i syfte att säkerstälfa ztt åtgärder vidtas
att lägga informationen till handlingarna

Just. sign.
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Utdragsbestyrkande



Angelholms
kommun

SAM MANrRÄoespnoToKoLL

Sammanträdesdatum 2022-02-23

Kommunrevisionen

S l0 Projektplaner

Förslag på ptojekçlaner föreligger

Kommunrevisionen beslutar
att bordlägga ärendet till nästkommande sammanttäde

S 1l Revisionsplan 2022

Beslut om projekçlanerhar bordlagts till nästkommande sammanúäde

I(ommunrevisionen beslutar
att äv en bordlägga ärendet avseende revisionspla n 2022 till nästkommande samm anúàde

S l2 KPMG:s månadsbrev

I(PMG:s månadsbrev innehållande omväddsbevakning föreligger.

I(ommunrevisionen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

S 13 övrigt

Revisorerna tapporterade fiån sina respektive bevakningsområden

I(ommunrevisionen beslutar
âtt notefa informationen

Just. sign.
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Utdragsbestyrkande


