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Ämne: Granskningsmeddelande: Grundläggande granskning 2017
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse,
för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den grundläggande
granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
I bifogade dokument finns enkät och anvisningar samt tider för mötet. Revisionen önskar träffa
er i samband med ordinarie nämndsmöten enligt bifogat förslag. Tacksam för återkoppling
angående klockslag – i det fall datumet behöver ändras så tacksam om ni kontaktar
undertecknad så snart som möjligt. Vi återkommer med förslag till möte med kommunstyrelsen
så snart sammanträdena för 2018 är beslutade. Revisorerna önskar träffa samtliga nämnder
innan mötet med kommunstyrelsen så därför blir mötet i början av 2018.
Revisionen kommer eventuellt komplettera med ytterligare någon nämndspecifik frågeställning
innan respektive möte.
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