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Revisorerna

Närvarande
Göran Edlund, ordförande
Sven Larsson
Per Gunnar Persson
Jan-Erik Isaksson
Eva Nerpin
Karin Helin Lindkvist, KPMG
Sammanträde i kommunrevisionen
§ 1.

Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2.

Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sven Larsson.
§ 3.

Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.
§ 4.

Föregående mötes protokoll

Revisorerna godkänner protokoll från sammanträde den 3 februari 2014.
Protokollet justeras.
Revisorerna godkänner protokoll, med en mindre redaktionell justering, från
sammanträde den 28 februari 2014.
§ 5.


Pågående ärenden
Rapport på handläggning av personalärende inom fritids- och
kulturnämnden

ARB100 v 1.4 2006-03-06

Handläggning av personalärende inom fritids- och kulturnämnden diskuteras. JanErik Isaksson och Sven Larsson har tillsammans skickat synpunkter på rapporten
till Karin Helin Lindkvist, KPMG. Revisorerna beslutar Karin Helin Lindkvist gör
de justeringar i rapporten som hon finner lämpligt efter revisorernas synpunkter.
Rapporten översändes därefter till revisorerna med tillhörande förslag på missiv.
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Nämndträffar

Revisorerna har inga synpunkter på kommentarerna i rapporten från
nämndträffarna. Rapporten slutförs genom att en sammanfattning görs i rapporten.
Ett förslag till missiv översändes därefter till ordförande för underskrift.
Rapporten översändes sedan till kommunstyrelsen och nämnderna.


Rapportering granskning av bisysslor

Några mindre justeringar har gjorts i rapporten och missivet. Rapporten och
missivet godkännes. Ordförande skriver under missivet och KPMG får i uppdrag
att översända detta med tillhörande rapport.
§ 6.

Övriga frågor

Vid föregående sammanträde bestämdes att en genomgång skulle göras, vid
sammanträdet i april, av vad den förändrade lagstiftningen gällande
kommunstyrelsens uppsikt över bolagen innebär. Revisorerna beslutar att denna
fråga skjuts till sammanträdet maj.
Inga övriga frågor har anmälts.
§ 7.

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till onsdagen den 9 april 2014. Möte med
kommunstyrelsens presidium och kommunledning kommer att ske kl 16.00. Karin
Helin Lindkvist undersöker om Camilla Karlsson från KPMG kan komma före kl
16.00 för att redogöra för granskningen av bokslutet. Preliminärt bestäms att
sammanträdet börjar kl 13.00.
§ 8.

Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Göran Edlund

Sven Larsson

