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Ängelholms sAMMANTRÄorspRoroKoLL

kOmmun Sammanträdesdatum 2021,-05-12
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Plats och tid

Beslutande:

Ovriga närvarande:

Utses att justera: Lisbet Enbjerde

Sekreterare
taf

I(ommunrevisionen

Digitalt via Teams, 2021,-05-12, kl. 16:30- 18:00

Bengt Sävström, sammankallande
Oskar Funes Galindo
Ingemar Olsson
Lllla Magnusson
Lisbet Enbjerde
Rolf Ekberg
Ragnar Steen
Gunilla Hildestrand

I(arl-Erik Asp, ordf övetförmyndarnämnden, $43
Carin Roos, 1:e vice ordf överförmyndarnämnden, $43
Egon Yngvesson, 2:evice ordf överfötmyndarnämnden, $43
Cad-Gustaf Folkeson, PwC

Paragrafer: S41 -S48
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Justerare
Lisbet Enbjerde

Just. sign. Utdragsbestyrkande



Angelholms sAMMANTRÄoespRoroKoLL

kOmmun Sammanrrädesdatum 2021.-05-12
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I(ommunrevisionen

ANSLAG / BEVIS

Protokollet fu justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: I(ommunrevisionen

Sammantädesdatum: 2021-05-12

Datum fór anslags uppsättande: 2021- Ô6 -6+

Datum för anslags nedtagande: 2027- 0b' Zq

Förvaringsplats för protokoliet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift á^:bßc!¿-.
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I(ommunrevisionen

g 41 Mötets öppnande
Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde.
Revisionens sammankallande ställde frägan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket
inte var fallet.

I(ommunrevisionen beslutar
att notera informationen

S 42 Justering
I(ommunrevisionen beslutar
att utse Lisbet Enbjerde till att justera dagens protokoll

S 43 lnformation överförmyndarnämnden
Möte med överförmyndarnämnden enligt särskild dagotdning.

I(ommunrevisionen beslutar
att notera informationen

S 44 Granskning av årsbokslut
Föteligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt
revisionsberättelse med bilagor för fu 2020.

I(ommunrevisionen beslutar
att gtanskningstapport avseende bokslut, tevisorernas redogörelse samt revisionsberättelse
med bilagor för är 2020 boñläggs tills nästa sammanträde

5 45 Lekmannarevision
Revisionens sammankallande informetade om aktuella ftägor i de kommunala bolagen.

I(ommunrevisionen b eslutar
att revisionens sammankallande kontaktar berörda bolag angående protokoll samt i övrigt
notera informationen

5 46 Omvärldsbevakning
Revisionens sammankallande redogj orde för PwC:s omvärldsbevakning

I(ommunrevisionen beslutar
att notera informationen

A n g e I h o I m S sAMMANTRÄoespRoroKoLL
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I{ommunrevisionen

S 47 Revisionsplan
Information om pågående grans kningar lämnades.

I{ommunrevisionen beslutar
att flotera, in formationen

3 48 Rapporter
I(s - modell för ersättoirg till fristående förskolor och skolor
Miljönämnden - ansökan om medel för tjänst som folkhälsosrtateg
Beredningarna - noterades att inte revisionen fått några minnesanteckningar
Nämnden för kultur, idrott och fritid - förslag övertagande av flygmuséet from àt 2024,
Coronastöd till bam- och ungdomsverksamhet

I(ommunrevisionen beslutar
a;tt rrotera in forma tio nen
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