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Ämne: Granskningsmeddelande: Grundläggande granskning 2018
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 bifogat dokument finns de frågor som är aktuella. Ni behöver inte skicka något skriftligt svar till
revisionen, däremot behöver frågeställningarna gå ut till ledamöterna i god tid innan mötet.
Revisionen önskar träffa er i samband med ordinarie nämndsmöten enligt nedanstående förslag:
16 okt
17 okt
1 nov
6 nov
9 nov

Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och tillsynsnämnden
Fastighets- och servicenämnden
Överförmyndarnämnden

21 nov
26 nov

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Tacksam för återkoppling angående klockslag (dialogen tar ca 1 timme) – i det fall datumet
behöver ändras så tacksam om ni kontaktar undertecknad per omgående.
Revisionen kommer eventuellt komplettera med ytterligare någon nämndspecifik frågeställning
innan respektive möte.
Har ni några frågor/funderingar så hör av er!
Med vänlig hälsning
Kristian Damlin
Senior Manager
Offentlig sektor
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