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§ 67
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 68
Val av justeringsman
Revisionen beslutade utse Nils-Olof Johansson till att justera dagens
protokoll.
att justering äger rum fredagen den 13 maj.

§ 69
Föregående mötes protokoll
Revisionen beslutar efter genomgång
att lägga protokollet till handlingarna

§ 70
Beslut om Årsredovisning samt revisionsberättelse och revisorernas
redogörelse för 2015.
B-Å Hägg föredrar de ändringar som är gjorda i Årsredovisningen för
2015. Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse diskuterades
också. Efter diskussionerna beslutade revisionen
att godkänna Årsredovisningen, revisionsberättelsen och revisorernas
redogörelse för 2015.
§ 71
Information till Kommunstyrelsens presidium
Revisionen hade kallat KS presidium till dagens möte för att informera
om att en anmärkning kommer att ges till KS i årets Revisionsberättelse ,
för sena och otillräckliga åtgärder angående socialnämndens underskott
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samt brister i uppsiktsplikten avseende kommunens inköpspolicy och
upphandling av ledarskapsutbildning.
Tillfälle gavs till frågor eller synpunkter på beslutet.
Inga frågor eller kommentarer förekom.
§ 72
Beslut om granskningen av upphandlingsprocessen
Revisionen gick igenom de ändringar och tillägg som var gjorda i
revisionsrapporten om upphandlingsprocessen.
Efter diskussion beslutade revisionen att godkänna rapporten och
att lämna över den till KF, KS och Socialnämnden med svar från nämnden
senast 27 juni 2016

§ 73
Övrigt
Frågan ang. anmälan till Visionära arenan i augusti togs upp.
Alf anmäler att revisionen medverkar. Besked kommer via mail.
§ 74
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra och snabbt möte och förklarade detta
avslutat.
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