
Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄocSpROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021, -0 4-1 4

I{ommuntevisionen

Digitalt via Teams, 2021,-04-14, kl. 16:30- 19:30

Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Funes Galind<r

Ingemar Olsson
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjetde
Rolf Ekberg
I(urth Engwall
Ragnar Steen
Gunilla Hildestrand

Elisabeth I(ullenberg, ordf I(F, Ola Carlsson,l:e vice ordf I(F,
Emm¿ Yngvesson,2:e vice ordf I(F, $ 33

Robin Holmberg, ordf I(S, Liss Böcker, 1:e vice otdf I(s,
Lats Nyander,2:e vice ordf IG, $ 33

Stefan Marthinsson, I(arin Jung, $ 33

Mattias Johansson, Ida-Carolina Lassesofl, PwC, $ 33

Cad-Gustaf Folkeson, Caroline Tham-Johansson, PwC

Plats och tid

Beslutande:

Övriga närvarande:

Utses att justera: Ingemar Olsson Paragrafer: $31 -S40

Sekreterare é¿1

/,,,\ilr.Ordförande

Justerare

Just. sþ. lJtdragsbestyrkande



Angelholms
kommun

SAM MANTRÁoespRoToKoLL

Sammanträdesdatum 2021 -0 4-1 4

I(ommuntevisionen

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justedng har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: I{ommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2021-04-14

Datum för anslags uppsättande: 2021,- Aq, ZE

Datum för anslags nedtagande: 2021,- 05'2þ

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Angelholm

underskrift Ã;ft'&'W- /ø-

Just. sign.

vR"
Utdragsbestyrkande



SAM MANTRAD ESPROTO KO LL

kommun Sammanffädesdatum 2021 -04-1 4

I(ommunrevisionen

S 3l Mötets öppnande
Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanftäde.
Revisionens sammankallande ställde ftägan om jäv föteligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.

I(ommuntevisionen b eslutar
att notera informationen

S 32 Justering
I(ommuntevisionen beslutat
att utse Ingemat Olsson till att justera dagens protokoll

S 33 Möte slutrevision
Slutrevisionssammanttäde enligt särskild dagordning.

I(ommunrevisionen beslutar
att noteta in formationen

5 34 Granskning av årsbokslut
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisotetnas redogörelse samt

revisionsberättelse med bilagor f& âr 2020.

I(ommunrevisionen beslutat
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas tedogörelse samt tevisionsberättelse

med bilagor för âr 2020 bordlästs tills nästa sammantäde

5 35 Grundtäggande granskning
Föreliggare utkast till grundläggande granskning av stytelse och nämnder för är 2020

I(ommunrevisionen beslutar
att^nta den grundläggande granskningen för ãn2020

Just. sign.

VP
Utdragsbestytkande

Angelholms
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I(ommunrevisionen

S 36 Lekmannarevision
Revisionens sammankallande informetade om aktuella ftâ,gor i de kommunala bolagen. NSR-
information från auktoriserad revisor. Noterades att lekmannarevisorerna saknar protokoll
från Ängelholmshem och lokalet, holding samt stadshus. Information lämnades från
räddningstj änsten Skåne Nordväst.

I(ommunrevisionen beslutar
att tevisionens sâmmankallande kontaktar berörda bolag angående protokoll samt i övrigt
notera informationen

S 37 Omvärldsbevakning
Revisionens sammankallande redogjorde för Pwc:s omvätldsbevakning.

I(ommunrevisionen b eslutar
att notera informationen

I38 Revisionsplan
Information om p ågående granskningar lämnade s.

I(ommunrevisionen beslutar
att noteta in formation en

Revisionens sammankallande redogjorde för svar fiån kommunstyrelsen avseende
granskning av ekonomiskt bistånd. Revisionen konstaterade att revisionens bedömningar har
beaktats.

I(ommunrevisionen beslutar
att noterâ informationen

S 39 Rapporter
Ift - tillFálligt statligt stöd till skolväsender
Nämnden för kultur, idrott och ftitid - budget, förberedelse nationaldagsfrande,
til lgänglighetsanpassnin gar av Skåneleden.

I(ommunrevisionen beslutar
att rlo tera in formation en

Just. sþ.

\Ð.Wu

Utdtagsbestyrkande
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I(ommunrevisionen

g +o övrigt
Föteligger ekonomisk rapport avseende revisionen per mârs mãnad.

Kommunrevisionen beslutar
ztt noteta in formation en

Revisionens sammankallande redogjorde för gynnande ej verkställda beslut

Kommunrevi sionen beslutar

^tt 
notera informationen

Revisionens sammankallande redogjotde för kommunstytelsens rapportering av intern
kontroll. Noterades att miljö- och tillståndsnämnden saknades i redovisningen.

Kommunrevisionen beslutar
att noter^ informationen

Just. sþ.

\*ç

Utdragsbestyrkande


