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Plats och Tid

Kommunhuset i Skärhamn 2015-11-09. Kl 16.00 – 18.15

Beslutande

Erling Alsin (ordförande)
Dan-Tore Toresson
Anders Forsman
Olof Kjellström

Övriga deltagande

Cecilia Björnram (EY)

Utses att justera

Olof Kjellström

Justeringens
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2015-11-16 kl. 10.00
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§ 80 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet godkändes.
§ 81 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet utses Cecilia Björnram från EY.
§ 82 Val av justeringsman och datum för justering
Revisorerna beslutar att utse Olof Kjellström till justeringsman och att justering ska ske
den 16 november 2015 kl. 10.00.
§ 83 Revisionens hemsida – Förslag på innehåll
Revisorerna beslutar att godkänna utskickat förslag på innehåll till kommunrevisionens
hemsida. Cecilia Björnram får i uppdrag att översända materialet till
informationsansvarig på kommunen för utlägg på hemsidan.
§ 84 Förslag på upplägg för eventuella nämndsdialoger
Revisorerna beslutar att godkänna projektplanen för nämndsdialoger med tillägg att
revisionen även önskar träffa utskotten. Granskningen genomförs 2016. EY får i
uppdrag att undersöka med kommunsekreterare när i tiden det skulle vara lämpligt, helst
i början-mitten av februari.
§ 85 Förslag på upplägg för eventuella nämndsdialoger
Cecilia Björnram ger rapport från pågående fördjupade granskningar. Planprocessen
rapporteras i december och VA-granskningen rapporteras i januari.
Revisorerna uppmärksammar att det i samband med pågående granskningar
framkommit att det råder viss otydlighet kring utskottens roll. Revisorerna önskar med
anledning av detta ge EY i uppdrag att undersöka relationen mellan nämnd och utskott
med anledning av den nya politiska organisationen.
§ 86 Övriga frågor
Revisionen beslutar att inte granska vägföreningarna då det inte ligger inom ramen för
uppdraget även om en genomlysning vore bra.
Revisorerna beslutar att bjuda in och vara värdar för utbildning för revisorer inom
Göteborgsregionen (GR) den 19 april 2016.
§ 87 Kalendarium
 Kommande revisionsmöten 2015 – 7/12.
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