PROTOKOLL
2021-02-10

Plats och tid:

Ugglehemmet samt via Netpublicator kl. 14:00-14:12
Torgny Lindau (PF),
Patrik
(M), 1:e vice
(via
Ronny Nilsson (S), 2:e vice
(via
Lennart Johansson (PF), ledamot (via
Hans Stifors (PF), ledamot (via
Bengt Marntell (C), ledamot (via
Boel Rosdahl (S), ledamot (via
Pia Galia (SD), ledamot (via
Jack Henriksen (SD), ledamot (via

Beslutande

Elisabeth Holmer (S),
(via
Ulla-Britt Brandin (KD),
(via
Ulf Bengtsson,
(via
Cecilia Andersson, kommunsekreterare (via
Charlotte Gillsberg, ekonomichef (via

deltagande

Utses att justera

Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats

2021-02-10 Kommunhuset
Paragrafer

1-3
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Andersson
Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras
protokollet

2021-02-10
Kommunhuset

Anslaget tas bort

2021-03-04

PROTOKOLL
2021-02-10

Justering
Dagordning
1
2
3

2020 Intern kontroll
Internkontrollplan 2021

2020
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2021-02-10

1

Bokslut 2020
2021/15
Sammanfattning
har ett resultat

2020 om 1 426 tkr.

1 200 tkr av
beror vakanta
som inte tillsatts under
i avvaktan
beslut avseende framtida organisation.
var vakant under
kvartalet.
Under ett
utbildningar externt men dessa har minskat
drastiskt under
och
dessa. Trots pandemin har dock
till
av
vid larm,
av
till industriparken med mera.
kostnader har
till
av pandemin
av skyddsmateriel med mera.
med 200 tkr finns
avskrivningar.
beslutar,
att med

redovisningen till

Utdragsbestyrkande

2021-02-10

2

Intern kontroll

2020

2021/4
Sammanfattning
Kontrollmoment har
kommer

under

enligt plan.

som

Vidareutveckla intern och extern utbildning i
av utryckningsfordon
utvecklingen av arbetet inom
hot och
i
och aktuell riskbild
arbetet med interna utbildningar i de framtagna digitala
Totalt sett

har processen
internkontroll fungerat bra inom
kommer utveckla arbetet med internkontroll under kommande
att
mer delaktighet i kontrollerna. Detta med
om ett
ansvarstagande
internkontroll hos
personal och
delaktighet i processen
internkontroll. Detta
en
och delaktighet i
och kvalitetsarbetet i verksamheten.
beslutar,
att den interna kontrollen
att
att

av internkontrollplan

2020, samt

rapporten till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

2021-02-10

3

Internkontrollplan 2021
2021/3
Sammanfattning
Enligt det av
beslutade reglementet
kontrollplan
antagas av respektive

intern kontroll, ska intern

till internkontrollplan 2021 avseende
beslutar,
att
att
att

bruttorisklistan

2021

till internkontrollplan

2021, samt

bruttorisklista och internkontrollplan

Utdragsbestyrkande

2021 till kommunstyrelsen

