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9 UâÆ/Godkönnonde qv dogordning, vol ov juslerore och
föregående protokoll och minnesonleckningor
Sommonfqttning
Kommunens revisorer beslutar om dagordning for dagens sammanträde.
Kommunrevisionen utser en person att justera protokollet. Kommunrevisionen tar
ställning till foregående protokoll och minnesanteckningar.

Beslulsunderlog

Kallelse 2020-01-22
Protokoll 2019-12-18
Minnesanteckningar 2A 19 -12- I I

Beslul

Kommunens revisorer beslutar

att godkänna dagordningen.
att godkänna füregående protokoll och minnesanteckningar.
att utse Carl-Johan Sernestrand som justerare.
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$tl+Revlsionens risk- och vösenllighetsonqlys 2020
Sqmmqnfqttning
Mikaela Bengtsson och Thomas Edin füredrar ärendet. Kommunens revisorer reviderar
och våirderar risker inftir slutlig version av risk- och väsentlighetsanalysen som
behandlas vid nästkommande sammanträde. Risk- och väsentlighetsanalysen utgör
grunden für årets revisionsplan.

Beslul

Kommunens revisorer beslutar
att notera informationen.
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3 S{41 lnformqllon frtån ordföronde
Sommqnfqtlnlng
Christian Persson informerar om genomfürt möte avseende avtal med kinesiskt bolag
samt genomfürt möte avseende planerad byggnation av ny simhall für kommunen.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att uppdra åt EY att utarbeta fürslag på skrivelse avseende byggnation av ny simhall.
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${4:'gnderlog för gronskning ov SBN

Sqmmqnfqtlning
Mikaela Bengtsson ftiredrar fürslag på underlag.

Beslul

Kommunens revisorer beslutar

att delegera till ordfürande och vice ordörande attfattabeslut om underlag für
granskning av SBN efter revidering av underlag.
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5 $#T$Avsägelse, rev¡sor i sliftelsen Bornhemmels vönner
Sqmmqnfqttning
Christian Persson füredrar ärendet. Carl-Johan Sernestrand avsäger sig uppdraget som
revisor i stiftelsen Barnhemmets vänner mot bakgrund av att fÌir många revisorer valts
in.

Beslul

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.
att informera kommunfullmäktige om beslutet.
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S+ffiBolog och sliflelser
Sqmmqnfqtlning
Revisorerna informerar om genomfürda och planerade möten inom ramen für 2019 års
lekmannarevision av kommunala bolag och revision av stiftelser.

Beslul

Kommunens revisorer beslutar

att uppdra åt EY att översända en sammanställning över inbokade slutrevisionsdatum.
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7 S ffiNöstq sqmmonlröde
Sqmmqnfqtlnlng
Nästa ordinarie sammanträde är den 19 februari klockan 11:00 i Varvet.
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