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Sammanträdesdatum

Tjörns kommun
Kommunrevisionen

2015-01-26

Plats och Tid

Kommunhuset i Skärhamn 2015-01-26. Kl 17.30 – 20.30

Beslutande

Erling Alsin (ordförande)
Dan-Tore Toresson
Per Jensnäs
Anders Forsman

Övriga deltagande

Johan Fritz (Kommunchef Tjörn)
Kristoffer Filipsson (EY)

Utses att justera

Anders Forsman

Justeringens
Plats och tid

2015-01-29 kl. 18.00

Underskrifter

__________________________________________
Sekreterare

Paragrafer

Kristoffer Filipsson
Ordförande

Erling Alsin
Justerare

Anders Forsman

ANSLAG/BEVIS
Anslås!
Organ
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§ 1 Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet godkändes.
§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet utses Kristoffer Filipsson från EY.
§ 3 Val av justeringsman och datum för justering
Revisorerna beslutar att utse Anders Forsman till justeringsman och att justering ska ske
den 29 januari 2015 kl. 18.00.
§ 4 Förtroendeskapande samtal med kommunfullmäktige
Ordförande informerar att revisionen har blivit inbjudna till kommunfullmäktiges
presidium för ett förtroendeskapande samtal den 16 februari kl. 09.30-11.00.
§ 5 Årlig granskning 2014
Kristoffer Filipsson (EY) informerar om att årlig granskning som kommer att föredras
på revisionens marsmöte.
§ 6 Risk- och väsentlighetsanalys 2015
Kristoffer Filipsson (EY) föredrar för årets risk- och väsentlighetsanalys.
§ 7 Planering av årets granskningar
Kristoffer Filipsson (EY) föredrar en lista av möjliga granskningar för 2015.
Revisorerna beslutar att behandla frågan om 2015 års granskningar vid nästa
revisionsmöte.
§ 8 Beslut om projektplan
Revisorerna diskuterar kostnaderna för kommunens VA-utbyggnad och kommunens
hantering av upphandling. Mot bakgrund av diskussionen beslutar revisorerna att
uppdra åt EY att ta fram förslag på projektplan för granskning av inköp och
upphandling.
§ 9 Granskning av kultur- och fritidsnämnden
Revisorerna diskuterar den planerade granskningen av kultur- och fritidsnämnden.
Revisorerna beslutar att uppdra åt EY att lägga till ytterligare en revisionsfråga i
projektplanen och presentera förslaget på nästkommande revisionsmöte.
§ 10 Utbildning
Revisorerna beslutar att uppdra åt Kristoffer Filipsson (EY) att anmäla samtliga
ledamöter till kursen i kommunal revision den 5 mars som EY anordnar.
§ 11 Översyn av lekmannarevisorer och uppdrag
Revisorerna uppdrar åt ordförande att till nästa möte ta reda på granskningsansvarig för
Akvarellmuseet samt ta fram ett förslag på ansvars-/områdesuppdelning mellan
revisionens ledamöter.
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§ 12 Ändring av datum för marsmötet
Revisorerna beslutar att ändra datum för marsmötet till 30/3 kl. 17.30.
§ 13 Kalendarium
 Kommande revisionsmöten 2015 – 23/2, 30/3, 20/4, 18/5, 15/6, 14/9, 12/10,
9/11, 7/12.


Fullmäktigemöten 2015 – 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 11/6, 16/9, 15/10,
12/11, 10/12.
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