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TANUMS KOMMUN                                              PROTOKOLL  

Kommunens revisorer  2019-04-11 

 

 

Plats och tid Kommunhuset 

 11 april 2019, kl. 13.00-15.30   

 

Beslutande Anita Älgemon, ordförande 

 Johan Ulriksson (ej närvarande) 

 Berit Karlsson  

 Sonja Lantz 

  
  

   

Övriga deltagande Liselott Daun, EY  

Joakim Ottosson, Redovisningschef 

  

   

. 

  

 

Utses att justera  Sonja Lantz 

  

 

Underskrifter Sekreterare........................................................................    

  /Liselott Daun     

  

 Ordförande....................................................................... 

  /Anita Älgemon/ 

 

 Justeringsman.................................................................... 

 /Sonja Lantz / 

________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS OM ANSLAG 

 

Kommunens revisorers protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla  

Sammanträdesdag 2019-04-11   

Anslaget uppsatt  2019-04-23 Anslaget nedtages 2019-05-15   

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede 

Underskrift             Anna-Lena Schub 
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Rev § 21   

Mötet öppnas    
Ordföranden Anita Älgemon öppnade mötet.  

 

Rev § 22 

Sekreterare och justerare 

Till sekreterare för dagens möte utsågs Liselott Daun. 

Till justeringsman för dagens möte utsågs Sonja Lantz. 

 

Rev § 23 

Dagordning                                         

Framlagt förslag till dagordning antogs. 

 

Rev § 24 

Protokoll föregående möte  

Sammanträdesanteckningarna från föregående möte den 14 mars 2019 genomgicks, 

godkändes och lades till handlingarna.  

 

Rev § 25 

Bokslutsrapport 2018 

Årsredovisningen föredras av Joakim Ottosson, redovisningschef.  

 

Rev § 26 

Revisionsberättelse 2018 

Revisorerna undertecknar revisionsberättelsen med bilagd redogörelse för 2018 års 

granskning. 

 

Rev § 27 

Planering 2019 

Revisorerna beslutar att genomföra grundläggande granskning enligt föreslagen 

projektplan. EY skickar original via mail till ordförande. 

 

Revisorerna beslutar att genomföra granskning av verkställighet och återrapportering av 

kommunfullmäktiges beslut. EY skickar original via mail till ordförande. 

 

Revisorerna beslutar att genomföra uppföljande granskning av ekonomiskt bistånd och 

biståndsbedömning inom hemtjänsten. 

 

Revisorerna önskar göra en förstudie avseende vilken strategi som finns för att nå visionen 

om 13 000 invånare och vilken långsiktig plan som finns för finansiering. En del i 

förstudien föreslås vara att be kommunchefen att berätta om kommunens strategiarbete. 

EY tar fram ett förslag till projektplan. EY förbereder frågor till den 16 maj 2019. 

 

Projektplan avseende granskning livsmedelstillsyn bordläggs tills revisionsmötet den 16 

maj. 

 

Projektplan avseende granskning av den kommunala aktivitetsansvaret bordläggs till 

revisionsmötet den 16 maj. 

 

Revisorerna önskar att diskutera krisberedskap och få mer information om lagstiftning. EY 

föreslår att detta ämne tas upp på Samrevs möte den 26 augusti. 
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Utkast till revisionsplan bordläggs tills revisionsmötet den 16 maj. 

 

Rev § 28 

Övriga frågor 

Noteras att utbildningsdag SKL byts från Karlstad till Göteborg. 

 

Rev § 29 

Avslut 

Mötet avslutades av ordförande och nästa revisionsmöte är den 16 maj 2019. 


