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Plats och tid

Kommunhuset
29 aug 2018, kl. 13.00-15.30

Beslutande

Anita Älgemon, ordförande
Johan Ulriksson (ej närvarande)
Berit Karlsson
Sonja Lantz

Övriga deltagande

Liselott Daun, EY
Kjell Lundgren, Överförmyndare i Tanums kommun § 41

.

Utses att justera

Underskrifter

Berit Karlsson

Sekreterare........................................................................
/Liselott Daun
Ordförande.......................................................................
/Anita Älgemon/

Justeringsman....................................................................
/Berit Karlsson /
________________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG
Kommunens revisorers protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2018-08-29

Anslaget uppsatt

2018-09-12

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede
Underskrift

Anna-Lena Schub

2018-10-04

Rev § 36
Mötet öppnas
Ordföranden Anita Älgemon öppnade mötet.
Rev § 37
Sekreterare och justerare
Till sekreterare för dagens möte utsågs Liselott Daun.
Till justeringsman för dagens möte utsågs Berit Karlsson.
Rev § 38
Dagordning
Framlagt förslag till dagordning antogs.
Rev § 39
Protokoll föregående möte
Sammanträdesanteckningarna från föregående möte 2018-04-13 genomgicks,
godkändes och lades till handlingarna.
Rev § 40
Projektplan av psykisk ohälsa bland ungdomar
Föreslagen projektplan beslutas antas genomföras under hösten 2018 med
avrapportering i januari 2019. EY skickar ett original till ordförande för underskrift.
Rev § 41
Intervju med överförmyndaren
Genomgång av överförmyndarverksamheten avseende rutiner, samverkan, ekonomi
och intern kontroll.
Rev § 42
Grundläggande granskning 2018
Genomgång av föreslagna frågor inför nämnddialogerna. EY uppdaterar
mötesplanen med tiderna för nämnddialogerna till den 10 oktober. EY tar också
fram förslag till frågor för TBAB och THAB till den 10 oktober.
Frågorna till omsorgsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden skickas ut efter dagens möte. EY skickar till ordförande Anita som sedan
skickar vidare till respektive nämnd. Frågorna till barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen kompletteras av respektive revisor till revisionsmötet den 10
oktober och skickas ut efter det mötet.
Rev § 43
Förlängning av avtal med EY
Nuvarande avtal med EY avseende revision behöver förlängas om det ska gälla
2018. Revisionen läser igenom avtalet kommande vecka och skickar underlag till
EY om förlängning är aktuell.
Rev § 44
Attesträtt
Beslutas att viceordförande i revisionen får rätt att attestera ordförandens tidrapport
och reseräkning.

Rev § 45
Övriga frågor
Inga övriga frågor
Rev § 46
Avslut
Mötet avslutades av ordförande och nästa revisionsmöte är den 10 oktober 2018.

