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§ 30
Justering
Revisorskollegiet utsåg Nils-Gunnar Blanc att jämte vice ordföranden
justera dagens protokoll.
§ 31
Finansrapport
Revisorskollegiet noterade informationen och lade den till handlingarna.
§ 32
Budgetuppföljning
Revisorskollegiet noterade informationen och lade den till handlingarna.
§ 33
Rapport - Tertial 1 2019
Revisorskollegiet fastställde upprättad rapport för tertial 1 2019 samt
överlämnar densamma till Kommunstyrelsen. Boris Preijde deltog i beslutet
per capsulam.
§ 34
Inbjudan från SKL – Närbild revision
Stadsrevisionen i Borås har fått en inbjudan att delta i projekt ”Närbild
revision” som kommer genomföras av SKL. Projektet syftar bl.a. till att ge
djupare kunskap om den kommunala revisionens verklighet. Projektet
genomförande innebär intervjuer med förtroendevalda och yrkesrevisorer
vid Stadsrevisionen samt övriga nyckelpersoner bland förtroendevalda och
tjänstemän i Borås Stad. Under hösten 2019.
Revisorskollegiet är positiva till deltagande i projektet, men konstaterar att
deltagandet även behöver förankras i Stadsledningskansliet och
Kommunstyrelsen. Revisionskontoret tar nödvändiga kontakter för detta.
§ 35
Kurser och konferenser
Revisorskollegiets planeringsdagar 10-11/6 diskuterades.
§ 36
Övriga frågor
Utsedd lekmannarevisor i Fristadbostäder AB, Lennart Gabre, har begärt att
entledigas från uppdraget p.g.a. jävsförhållanden som han inte kände till vid
utnämningen. Förslaget är att Lena Brännmar istället utses som
lekmannarevisor i Fristadbostäder AB. Entledigande och utnämning av
lekmannarevisor i bolaget tas upp till Kommunfullmäktige för beslut 23 maj
2019.
Från revisorsgrupp 1 har fråga kommit angående i vilken utsträckning det
utgår arvode för deltagande på nämndsammanträden för vilken en revisor
har bevakningsansvar. Revisorskollegiet diskuterade frågan och avser att
fatta beslut vid nästkommande kollegiemöte. Till mötet ska
Revisionskontoret sammanställa ett enkelt underlag om hur arvoderingen
ser ut i andra kommuner.
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