
TANUMS KOMMUN                                              PROTOKOLL 1(2) 

Kommunens revisorer  2018-04-13 

 

 

Plats och tid Bullarsalen 

 13 april kl 13.00 – 16.00 

 

Beslutande Anita Älgemon, ordförande 

 Per Danielsson  

 Johan Ulriksson  

 Berit Karlsson  

 Sonja Lantz 

  
  

   

Övriga deltagande Liselott Daun, EY 

  

  

    

 

Utses att justera  Berit Karlsson 

  

 

Underskrifter 

 

 Sekreterare  
  /Liselott Daun    

  

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

  /Anita Älgemon/ 

 

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

 /Berit Karlsson/ 

________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS OM ANSLAG 

 

Kommunens revisorers protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla  

Sammanträdesdag     

Anslaget uppsatt  2018-05-03 Anslaget nedtages 2018-05-25   

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede 

Underskrift              Anna-Lena Schub 

  
 



   

Rev § 26 

Mötet öppnas    
Ordföranden Anita Älgemon öppnade mötet.  

 

 

Rev § 27 

Sekreterare och justerare 

Till sekreterare för dagens möte utsågs Liselott Daun. 

Till justeringsman för dagens möte utsågs Berit Karlsson. 

 

Rev § 28 

Dagordning                                         

Framlagt förslag till dagordning antogs. 

 

Rev § 29 

Protokoll föregående möte  

Sammanträdesanteckningarna från föregående möte 2018-03-16 

genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.  

 

Rev § 30                                                                       REV 2018/0011-926 

Bokslutsrapport 2017 

Genomförd granskning av årsredovisningen föredras. Rapporten godkänns 

och skickas till kommunstyrelsen. 

 

Rev § 31                                                                       REV 2018/0010-922 

Revisionsberättelse 2017 

Revisionsberättelsen godkänns och skrivs under. 

 

Rev § 32                                                                       REV 2018/0008-926 

Projektplaner samt revisionsplan 2018  

Revisionen beslutar att genomföra grundläggande granskning enligt 

förslaget. EY uppdaterar projektplanen med överförmyndarnämnden. EY 

skickar nytt original efter sammanträdet. EY tar fram förslag till frågor till 

nämnddialogerna.   

 

Revisionen beslutar att genomföra de fyra gemensamma granskningarna för 

Bohuskommunerna (Krisberedskap, Fastighetsunderhåll, Kompetens 

behöriga lärare samt Digitalisering inom omsorgen). 

 

Revisionen vill justera projektplanen avseende elevhälsa till att rubriceras 

Psykisk ohälsa bland ungdomar. Se exempel från Härryda kommun. 

 

Lekmannarevisorerna beslutar att genomföra grundläggande granskning 

enligt uppdragsbrev. EY sänder åter ett ex på uppdragsbrev. 

 

EY uppdaterar revisionsplanen utifrån ovan beslut och skickar till 

revisorerna. 

 

 

 

 



 

Rev § 33 

Rapport från nämnder 

Ingen särskild rapportering utöver de protokoll som revisorerna tagit del av.  

Diskuterades hur revisorerna ska få tillgång till information från 

nämndernas arbete. Anita Älgemon tar upp frågan med kansliet.  

 

Rev § 34                                                                      REV 2018/0003-926  

Övriga frågor 

Omsorgsnämndens presidium kommer till revisionsmötet den 10 oktober 

14.30 – 16.00 för att ha nämnddialog. EY uppdaterar mötesplanen. 

 

Överförmyndaren kommer till revisionsmötet den 29 augusti 13.30 -14.30. 

EY uppdaterar mötesplanen. 

 

Den 6-7 december är inbokade för nämnddialoger. EY uppdaterar 

mötesplanen med tider för respektive presidium. 

 

Rev § 35 

Avslut 

Mötet den 16 maj ställs in. Nästa möte blir den 29 augusti kl 13.00. 


