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§ 15
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 16
Val av justeringsman
Revisionen beslutade utse Harald Hansen till att justera dagens protokoll.
att justering äger rum fredagen den 26 maj.

Föregående mötes protokoll
§ 17
Revisionen beslutar efter genomgång
att lägga protokollet till handlingarna

§ 18
Carl-Gustav Thosteman IT-chef
C-G Informerade om hur Klippan drabbades vid den stora attacken
mot världens datorer. Klippan blev inte drabbat av detta. Vidare informerade
C-G om samverkansprojektet inom IT med Åstorp – Perstorp och Bjuv .
Idag är ca. 20 personer anställda i de fyra kommunera på IT avd.
Det kan ev. behövas ngn. mer i ett framtida samarbete. Beträffande säker placering
av servrar m.m. i kommunhuset i Klippan så är det inte optimalt.
Risk för vattenläcka kvarstår.
Diskussion och frågor följde därefter

Revisionen beslutar
att notera informationen.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Agneta Hugander Socialchef
Med anledning av AH: sjukdom företräddes Soc. av ekonom Kerstin Ragnvid
IFO/LSS av Margareta Sturesson samt ÄO av Ingela Holmström.
IFO/LSS har idag ett prognostiserat underskott på 1.850 tkr. Prognosen för barn
och unga underskott på 100 0 tkr. Enheten för vuxna prognos på underskott på
500 tkr. Enheten för arbete och sysselsättning prognos på underskott 300 tkr.
Inom LSS har man gjort upp en strategi och handlingsplan. Dessa skall följas.
Man arbetar också med att försöka få ner längden på placeringarna, för att hålla ner
kostnaderna för dessa.
ÄO har idag ett prognosticerat underskott på 5 500 tkr varav hemtjänsten står för
5 000 tkr. Den största delen beror på ökade personalkostnader. Tillsättning av
tjänster och vikarier överskrider antalet beviljade timmar. Förvaltningen har
vidtagit åtgärder mot detta. Särskilda boenden har en negativ prognos om 800 tkr.
Anledning till detta är dubbelbemanning på Åbyhem med anledning av att det
finns två våningsplan. Förvaltningen ser allvarligt på de prognosticerade
underskotten. Åtgärder kommer att vidtas.
Det gavs tillfälle till diskussion och frågor.
Revisionen beslutar
att notera informationen

§ 20
Beslut om lekmannagranskning
Lekmannagranskning av våra bolag dikuterades. Efter diskussioner beslutade
revisionen
att starta med Treklövern och göra en basgranskning där. AH tar fram plan till
nästa möte.
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§ 21
Protokoll från styrelser och nämnder
BR informerade från KS att revisionen beviljats äskade 85 tkr. i tilläggsanslag.
HE informerade från soc. att soc. chefen deltagit vid möte med SPF Ljungbyhed .
Man hade en bra dialog och flera viktiga frågor kom upp bl.a att deras målgrupp
kallas ”brukare”, vilket man inte var nöjda med. Soc. kommer att se över de olika
boendeformerna vidare finns det planer på mat och matdistributionerna.
Ca. 10 pers. väntar på plats på ngn. av kommunens vård och omsorgsboende.
En genomlysning av LSS-verksamheten är påbörjad.
TS rapproterar från BUN att resultatet idag (31/3) ligger på minus 2 200 tkr.
BUN beslutade vid senaste sammanträdet :
att man förordar att en ny flexibel skola som ersätter Bofinken uppförs. Den skall
tas i bruk senast ht. 2020.
att man förordar att Vedby skola renoveras och byggs till för att bli två-paralellig.
att i investeringsbudget avsätta 200 tkr för byggnation av ny skola samt ca. 100 tkr
för renovering och tillbyggnation av Vedby skola.
att uppdra åt förvaltningen att ta fram lokalprogram för den nya skolans behov.
IN informerade från PoB att ny byggnadsingenjör anställts. Vidare har man
avslagit byggnation av vindkraftverk i Fastarp.
Plan på förskola på Badvägen skall tas fram.
Revisionen beslutade
att notera informationen.

§ 22
Kommunala bolag
BR informerade från Treklövern att man gör ny upplåning på 25 tkr.
HH informerade från NÅRAB att resultatet t.om februari är + 5.3 tkr i kassan
har man 19400 tkr. Soliditeten är 25.9 %.
Revisionen beslutar
att notera informationen.
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§ 23
Projektplan
Revisionen beslutar
att avvakta med nya projektplanen till längre fram i höst.

§ 24
Rapporter
Inga rapporter förekom

§ 25
Anmälningsärende
Fullmäktigedialogen kommer att vara i Lund 2017-05-30
Ordf . anmälde att vi skickat brev till Soc. ang. att deras protokoll
inte tar upp de frågor som Ordf. och V.ordf. var och informerade om vid
senaste nämndsmöte. Vi önskar svar senast till vårat augustimöte.

§ 26
Övriga frågor
Inga övriga frågor förekom.

§ 27
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade det för avslutat.
_______________
_________________
_________________
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