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§ 80
Val av justeringsman
Revisionen beslutar
att utse Harald Hansen till att justera dagens protokoll.
att justeringen äger rum fredagen den 2/10
§81
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gås igenom .
Revisionen beslutar
att godkänna och lägga protokollet till handlingarna

§ 82
Ekonomi, utrymme för fler granskningar.
Bordlagt ärende från förra mötet. Diskuterades olika förslag till granskningar.
Efter diskussion beslutade revisionen.
Diskuterades budget för 2017. Efter diskussioner beslutade revisionen
att för 2017 äska samma som innevarande år dvs. 773 000 kr.

83
Protokoll från styrelser och nämnder
HH rapporterade från KoF bl.a om friluftsbadens kvalitét , invigning av nya
lokaler för musikskolan samt att ca. 0.5 mkr utgår i bidrag till föreningar.
IN rapporterade att PoB går helt enligt ramen.
HE rapporterade från SOC att deras prognos för helåret är – 20.1 mkr.
BR rapporterade från KS att man avslagit en motion ang. kommunalt
fyrverkeri på nyårsafton.
Revisionen beslutade att notera rapporterna
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§ 84
Kommunala bolag
BR rapporterade från Treklöverens styrelsemöte. Man her bra ekonomi och
uthyrningen är också mycket bra. Diskuterades byggandet på
brandstationstomten. 17 bostäder skall byggas, dessa i parhus.
HH rapporterade från NÅRAB. Resultatet hittills -175 000 kr. Kassan har
minskat med 8.3 mkr och uppgår nu till 10.1mkr (31/7) Det föreslås en
höjning av taxorna med 3.3%.
SIKAB avslutas under okt. eller nov. I kassan har man 960 000kr.
Revisionen beslutade
att notera informationen.
§ 66
Presentation av granskning av partistöd
AW hade en genomgång/presentation av granskningen av partistödet och
vilka regler som gäller för detta.

Revisionen beslutade enligt förslaget och det översändes till KF och KS med
svar från dem senast 27/11.

§86
Rapporter
Inga rapporter förekom på mötet.

§ 87
Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden förekom på mötet.
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§ 88
Kurser och konferenser.
Den 5/10 har revisionen utbildning i Rollen som lekmannarevisor.
Bengt-Åke Hägg håller i utbildningen.
§ 89
Övrigt.
Inga övriga frågor förekom.
§ 90
Avslutning.
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade detta för avslutat
____
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____

_____
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