
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
 
Revisionsnämnden 26.4.2022 kl. 16.00-16.19 
 
Hybridmöte antingen 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, sekreterare (på plats) 

 
§ 16 Mötets öppnande 
Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar närvaron. 
Beslut: Ordförande mötet kl. 16.00 och konstaterade de närvarande. 
 
§ 17 Konstaterade av mötets laglighet och beslutsförhet 
Möteskallelsen har gått ut via e-post den 21 april 2022. 
Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
Föredragningslistan godkänns med eventuella ändringar. 
Beslut:  Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
Föredragningslistan godkändes utan ändringar.  
 
§ 18 Val av protokolljusterare  
Förslag: Till protokolljusterare väljs Anders Nyberg och Minna Ingram. Protokollet 
justeras elektroniskt. 
Beslut: Till protokolljusterare valdes Anders Nyberg och Minna Ingram. Protokollet 
justeras elektroniskt. 

Minna Ingram (27 apr 2022 09:11 GMT+3)Anders Nyberg (27 apr 2022 14:52 GMT+3)
Anders Nyberg
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§ 19 Utarbetande av utvärderingsberättelse 
 
Revisionsnämnden 17.3.2022 (§ 6) 
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. 
 
Revisionsnämnden 30.3.2022 (13) 
Förslag: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen 2021. 
Beslut: Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen 2021. 
 
Revisionsnämnden 26.4.2022 (§ 19) 
Förslag: Revisionsnämnden färdigställer utvärderingsberättelsen 2021. 
Utvärderingsberättelsen överlåts till samkommunstämman. 
Beslut: Revisionsnämnden färdigställde utvärderingsberättelsen 2021. 
Utvärderingsberättelsen överlåts till samkommunstämman. 
 
§ 20 Revisorns rapportering 
Revisorn presenterar revisionsberättelsen 2021 samt revisionsprotokoll. 
Förslag: Med hänvisning till revisionsberättelsen föreslår revisionsnämnden för 
samkommunstämman att bokslutet för år 2021 godkänns och att de 
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, förutsatt att 
samkommunstämman godkänner budgetöverskridningarna för investeringarnas del. 
Beslut: Med hänvisning till revisionsberättelsen föreslår revisionsnämnden för 
samkommunstämman att bokslutet för år 2021 godkänns och att de 
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021, förutsatt att 
samkommunstämman godkänner budgetöverskridningarna för investeringarnas del 
(revisionsberättelse bilaga 1). 
 
§ 21 Eventuella övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 
§ 22 Avslutande av mötet 
Mötet avslutades kl. 16.19. 
 
 
 

Anton Broända   Martin Slotte 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Anders Nyberg   Minna Ingram 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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