
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
 
Revisionsnämnden 17.3.2022 kl. 16.03-17.50 
 
Virtuellt möte via nätet i office 365 TEAMS-programmet eller på plats (Torgarevägen 4, 
Kronoby) 
 

Ordinarie 
Anton Broända ordf. (på plats)  
Jonas Finne, viceordf. (Teams)  
Anders Nyberg (på plats)  
Hanna-Lea Ahlskog (Teams)  
Minna Ingram (Teams)    

Martin Slotte, revisor (på plats) 

Övriga närvarande 
Tom Hansén, rektor (på plats), avlägsnade sig kl. 17.28 
Pontus Wallis, ekonomichef (Teams), avlägsnade sig kl. 17.28 

 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar närvaron. 
Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 16.03 och konstaterade de närvarande. 
 
 
§ 2 Val av sekreterare för mötet  
Förslag: Mötet utser en sekreterare bland sig. 
Beslut: Martin Slotte utsågs till sekreterare.  
 
 
§ 3 Konstaterade av mötets laglighet och beslutsförhet 
Möteskallelsen har gått ut via e-post den 10 mars 2022 och mottagarkvitto begärts. 
Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.  
Beslut: Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.  
 
 
§ 4 Val av protokolljusterare  
Förslag: Till protokolljusterare väljs Jonas Finne och Minna Ingram. Protokollet 
justeras elektroniskt. 
Beslut:  Till protokolljusterare valdes Jonas Finne och Minna Ingram. Protokollet 
justeras elektroniskt.
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§ 5 Presentation av bokslutet och verksamhetsberättelsen 2021 
Rektor och ekonomichef presenterar bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021. 
Förslag: Revisionsnämnden antecknar presentationen för kännedom. 
Beslut: Revisionsnämnden antecknade presentationen för kännedom. 
 
 
§ 6 Utarbetande av utvärderingsberättelse 
Enligt kommunallagen (121 §) gör revisionsnämnden upp en utvärderingsplan och 
lämnar för varje år en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av 
utvärderingen.  
Förslag: Revisionsnämnden inleder arbetet med utvärderingsberättelsen 2021. 
Beslut: Revisionsnämnden inledde arbetet med utvärderingsberättelsen 2021. 
 
 
§ 7 Bindningar 
Revisionsnämnden ska (kommunallagen 121 §) övervaka att skyldigheten enligt 
kommunallagen (84 §) att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage 
redogörelserna för fullmäktige. En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare ska 
lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller 
förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver 
näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara 
av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdraget. Kommunen ska föra ett 
offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet. 
Förslag: Revisionsnämnden behandlar de redogörelser för bindningar som lämnats in. 
Revisionsnämnden tillkännager redogörelserna för samkommunsstämman. Registret 
över bindningarna kan publiceras i det allmänna datanätet. 
Beslut: Revisionsnämnden behandlade de redogörelser för bindningar som lämnats in. 
Revisionsnämnden tillkännager redogörelserna för samkommunsstämman. Registret 
över bindningarna kan publiceras i det allmänna datanätet. 
 
 
§ 8  Övriga ärenden 
Nästa möte hålls som Teams-möte 30.3.2022 kl. 18.30. 
 
 
§ 9 Avslutande av mötet 
Mötet avslutades kl. 17.50 
 
 
 

Anton Broända   Martin Slotte 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Jonas Finne    Minna Ingram 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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