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Revisorernas minnesanteckningar 2018-12-04 kl 13.00 – 16.00
Ordförande Bo Swanér
Närvarande revisorer
Bo Swanér
Jörgen Jörgensen
Ulla Karlsson
Anders Karlzon
Per-Olof Blixt
Sirpa Sirviö
Ej närvarande
Suman Khan
Lina Sandkvist

DAGORDNING REVISIONSMÖTE MED REVISORER
1. Sammanträdet öppnas och dagordningen
Godkänns.
2. Föregående minnesanteckningar
Godkänns

3. Inkomna frågor, svar och handlingar
Svar från ks av granskning av chefers förutsättningar godkänns.
4. Granskning av utbildningsnämnden
Helena Rickardsson redogör för granskning och rapport som godkänns
tillsammans med upprättat förslag till missiv.
5. Granskning av omsorgsnämnden
Johan Sjöberg redogör genomförd granskning och rapport som godkänns,
med förtydligande om innebörden av produktionsplanering, tillsammans med
upprättat förslag till missiv.
6. Alla revisorer redogör för läsning av nämndernas protokoll
Jörgensen redogör för nämndernas resultat enligt oktoberrappporten.
7. Uppföljning budget och revisionsplan
Håkan Olsson redogör för uppföljning av revisorernas revisionsplan som
visar på ett större överskott mot budget med ca: 400 tkr.
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8. Övriga ärenden
Revisorerna förslår att revisorer 2019 genomför en uppföljning av
omsorgsnämndens svar och utlovade förändringar avs skrivelse daterad 3
mars 2018.
Planerad information och utbildning för revisorer 2019
• 15 jan intern utbildning
• 4 feb info av E&Y till fullmäktige
• 5 feb revisionsutbildning ihop med Uddevalla i Trollhättan.
Marie Johansson Nordqvist har utsetts bli kontaktperson/stöd för revisorerna
och dess administration inkl diarium.
Anders Karlzon föreslår att revisorerna över tiden följer kommunens
meritvärden inom utbildningsnämnden/skolorna i förhållande till kostnaderna.
Revisorerna diskuterar om Lekmannarevisorerna bör kallas till de möten som
sker under ledning av Stadshus AB.
9. Nästa möte
19 dec julbord på Swania från kl 12.30
10. Revisionsmöten 2019
8 feb kl 13.00 (tillsammans med revisorer 2019 och nytt revisionsbiträde från
E&Y) samt slutrevision 21 mars kl 10.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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