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Sammanträde i kommunrevisionen
§ 1. Sammanträdets öppnande.
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2. Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Susanne Henning Aihonen.
§ 3. Fastställande av dagordning
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Den föreslagna dagordningen fastställs.
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§ 4. Uppföljande möte avseende granskning Förtroendevaldas arvoden och
ersättningar
Kommunstyrelsens presidium och kommunchef informerar gemensamt om
pågående arbete för förändring av rutiner och regelverk. I princip allt som står i
revisionsrapportens rekommendationer håller kommunen nu på att åtgärda.
KPMG får i uppdrag att ta fram en skriftligt PM om vad som står i kommunallagen
avseende arvoden till förtroendevalda med deltidsarvodering och översända till
kommunchefen.
Förlängd tid för svar till revisionen är begärd med anledning av det pågående arbetet
och den nämndbehandling som krävs för att åtgärda både regelverk och rutiner.
Revisionen godkänner förfrågan avseende förlängd tid för senaste svar för yttrande
över revisionsrapporten och förlänger yttrandetiden den 14/2 2017. KPMG
meddelar kommunstyrelsen.
Revisorerna beslutar att kalla kommunchef/kommunstyrelsens presidium till
revisionssammanträdet den 25 november 2016 kl 10.00 för en arbetslägesrapport.
§ 5.

Fördjupad granskning av IT-verksamheten

Revisorerna beslutar att avbryta pågående IT-granskning och avvakta med den till
det att den nya IT-organisationen är införd och klar.
Revisionen kommer att fatta ett nytt beslut för att återaktivera granskningen.
§ 6. Övriga frågor
Inga övrig frågor.
§ 7. Nästa sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde bestäms till onsdag den 12 oktober kl. 08.00.
§ 8. Sammanträdets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.
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