
Plats och tid:

Beslutande:

övriga närvarande:

Utses att justera: Ragnar Steen

SAM MANTRÄD ESPROTO KO LL

Sammanträdesdatum 2021 -02-1 0

I(ommunrevisionen

Digitalt via Teams, 2021-02-10, kl. 16:30- 20:00

Bengt Sävstöm, sammankallande
Oskar Funes Galindcr
Ingemar Olsson
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde
Rolf Ekberg
Kutth Engwall
Ragnar Steen
Gunilla Hildestand

Jessica Svensson,Iàrande och familj, $ 12
Ulrike Deppert, Helseplan, $ 13

Lars Cadsson,2:e vice ordf familje- och utbildningsnämnden, $13
Lars-Ola Olsson, chef huvuduppdrag lärande och familj, $ 13
Filippa Kurdve, chef huvudupp&ag hälsa, $ 13
Crista Thomasen, digitalisedngschef, $ 14
Carl-Gustaf Folkeson, PwC
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Paragrafer: S10-S19

¿*/ L-BSekreterare

F

Ordförande f.U,.tg.

Justerare
Ragnar Steen

Just. sþ. Utdtagsbestyrkande



Ängelholms SAM MANrRÄo eSpnOTO KO LL

kommun Sammanträdesdatum 2021 -02-1 0

Kommunrevisionen

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justetat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommuntevisionen

Sammantädesdatum: 2021,-02-10

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats föt protokollet:

Underskrift

2021- Õ? z"l

2027- Ô10'11

Stadshuset i

i'ñ,*(-

Just. sþ.
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Angelholms sAMMANTnÄoespRoroKoLL

kOmmun S¿mmanträdesdatum 2021-02-10

I(ommunrevisionen

5f0 Mötetsöppnande
Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande stâllde ftägan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.

Kommuntevisionen beslutar

^tt 
noterz- in formatio n en

S I I Justering
Kommunrevisionen beslutar
att utse Ragnar Steen till att justera dagens protokoll

S l2 lnformation
Jessica Svensson infotmerade om situationen kring orosanmälningar inom Angelholms
kommun.

Kommunrevisionen be slutar
att noteta in forma tionen

5 l3 Granskning av samordning kring barn och unga med behov av
samordnade insatser
Föreligget granskningsrapport avseende samordning kring barn och unga med behov av
samordnade insatser.

I(ommunrevisionen beslutar
att bordlägga granskningen :lls nästa sammanttäde

S 14 lnformation
Crista Thomasen informerade om det pågående digitaliseringsarbetet i kommunen.

Kommunrevisionen beslutar
att noteta informationen

S l5 Lekmannarevision
Revisionens sammank¿llande informerade om aktuella frägor i de kommunala bolagen.
Noterades att Bengt Sävström och Ragnar Steen har blivit utsedda som lekmannarevisorer i
Angelholm Stadshus AB som utgör moderbolag i koncernen.

I(ommunrevisionen beslutar
att notera informationen

Just. sþ.
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Utdragsbestyrkande



Ängelholms
kommun

SAM MANTRÄoespRoToKoLL

Sammanüädesdatum 2021 -02-10

Kommunrevisionen

S l6 Omvärldsbevakning
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omväddsbevakning.

Kommunrevisionen beslutar
att no terz- in formationen

S l7 Revisionsplan
Föteligger förslag till projekçlan avseende granskning av årsredovisning för 2020

I(ommunrevisionen beslutar
att aîtz- förslag till ptojektplan avseende årsredovisning

I l8 Rapporter
Ks - beslut om renoveling av sätskilda boenden, satsning för arbetslösa ungdomar
NOS - slutrapport särskilda boenden samt trygghetsboenden,
Miliö- och tillståndsnämnden - E-tjänst bygglov har inneburit en mindre arbetsbelastning för
registratorer
Nämnden för kultur, idrott, fritid - medarberarundersökning,

I{ommunrevisionen beslutar
att flotetà in formation en

S 19 övrigt
Föreligger förslag att tevisionens skrivelse till fullmäktige och kommunstyrelsen den 14 okt
angående utformning av protokoll dras tillbaka och att en ny skdvelse tas fram och
övetlämnas.

Kommunrevi sionen beslutar
att revisionens skrivelse angående utformning av protokoll hanteras enligt ovanstående
förslag

Föreligger förslag 
^tt 

en ekonomisk rapport avseende revisionen ska presenteras vid vatje
revisionsmöte.

Kommunrevisionen beslutar
att en ekonomisk r^pport föt revisionen presenteras vid varje revisionsmöte.

Just. sþ.
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Utdragsbestytkande


