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BEVIS OM ANSLAG
Kommunens revisorers protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2017-05-19

Anslaget uppsatt

2017-05-31

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift
Anna-Lena Schub

2017-06-22

Rev § 37
Mötet öppnas
Ordföranden Anita Älgemon öppnade mötet.
Rev § 38
Sekreterare och justerare
Till sekreterare för dagens möte utsågs Liselott Daun.
Till justeringsman för dagens möte utsågs Sonja Lantz.
Rev § 39
Dagordning
Framlagt förslag till dagordning antogs.
Rev § 40
Protokoll föregående möte
Sammanträdesanteckningarna från föregående möte 2017-04-19
genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. Förslag till projektplan
BUN tas fram först när skolinspektionen har genomfört sin planerade
granskning av grundskolan våren 2017 samt efter att den uppföljande
granskningen gjorts av revisionens granskning från 2013.
Rev § 41
Rev 2017/0010-926
Grundläggande granskning 2017
Föreslagen projektplan beslutas antas med ändringen att nämnddialogerna
genomförs i december och rapporten är klar i februari 2018. EY justerar
projektplanen och skickar original.
Rev § 42
Uppföljande granskningar 2013-2015
Föreslagen projektplan godkänns men med tillägget att även följa upp
granskning av kvalitetsarbete i skolan från 2013. EY justerar projektplanen
samt pris och skickar original.
Rev § 43
Rev 2017/0011-926
Granskning av biståndsbedömning avseende ekonomiskt bistånd
Föreslagen projektplan godkänns. EY skickar original.
Rev § 44
Rev 2016/0014-920
Ändring av revisionens reglemente
Bordläggs till nästkommande möte. Ett underlag tas fram av ordförande
angående revisionens förslag till ändringar.
Rev § 45
Rapport från nämnder
Ingen särskild rapportering utöver de protokoll som revisorerna tagit del av.
Rev § 46
Rev 2017/0012-920
Övriga frågor
Revisorerna beslutar att delta på nätverksträff med EY i Göteborg den 9
juni.
Revisorerna kommer att delta vid SKL:s nätverksträff den 19 oktober.

Revisorerna beslutar att ordförande ska få tillgång till en tjänstedator.
Revisorerna beslutar att träffa revisorer ifrån Strömstad, Munkedal och
Sotenäs den 11 september i Strömstad.
Revisorerna önskar en utbildningsdag den 23 augusti 10.00 – 17.00 på EY i
Göteborg avseende introduktion i revisionsprocessen. EY tar fram ett
utbildningsförslag med offert.
Revisorerna önskar exempel på projektplan avseende granskning av
verkställighet av fullmäktigebeslut.
Mötesplan för 2017:
Rev 2017/0013-926
Revisionsmötet den 16 juni stryks.
Ordförande boka ett möte med KFs presidium i slutet av juni 2017.
Revisionsmötet den 1 september flyttas till den 8 september.
Revisionsmöte bokas den 24 november (EY är ej med)
EY uppdaterar mötesplan med ovanstående ändringar enligt detta protokoll
(även nätverksträffar och utbildningar)

Rev § 47
Avslut
Mötet avslutades av ordförande och nästa revisionsmöte är den 8 september.

