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§ 179
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 180
Val av justeringsman
Revisionen beslutade utse Tomas Karlsson till att justera dagens protokoll.
att justering äger rum fredagen den 3 mars

Föregående mötes protokoll
§ 181
Revisionen beslutar efter genomgång
att lägga protokollet till handlingarna

§ 182
Fastställa revisionsplan. Bilagor : Lista över genomförda granskningar samt
underlag för riskanalys.
Beslutades att i revisionsplanen ta upp : Skolhälsovården, Internkontroll samt
Lönehanteringen. Kom också överens om att till mötet i maj bjuda in IT-chefen.
§ 183
Inledande diskussioner om ansvarsprövning
Inga beslut fattades i detta ärende, utan det var mer en diskussionspunkt och
diskussionen tog upp ang. ev. anmärkning till SOC och KS med tanke på hur det
fungerar med ekonomin inom SOC.
Revisionen kom överens om att försöka få till stånd ett möte med presidierna i SOC
och KS. Datum som föreslås är 24/3 eller 27/3. Från revisionen deltar Ordf. och
V.Ordf.
Signatur justerare
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§ 184
Kompletteringsbudget – Äskande om tilläggsanslag
Frågan har inte varit uppe i KS ännu, därför bordlägges frågan till nästa möte med
revisionen.
§ 185
Styrelser och nämnder
HE rapporterade från SOC att resultatet för 2016 hamnade på -23.5 mnr. Kr.
Vidare presenterades på mötet en lista på inkomna klagomål, Ca. 30 st. har inkommit.
Ingen klagan var av allvarligare art. Man har kommunicerat alla som insänt klagomål.
TS rapporterade från BUN. Resultatet för 2016 blev + 1.4 mnr. Kr.
I nämnden diskuterades också framtidens skola. BUN vill köpa mark bakom Vedby
skola. Internkontroll har genomförts inom tre områden inom skolan.
BR rapporterade från KS. Polisen har gjort en enkätundersökning ang. tryggheten i
Kommunen. Av denna framgår det att de flesta känner sig ganska trygga.
KS har också diskuterat framtidens skola. Från KF och PoB fanns inget att
rapportera.
Revisionen beslutade
att notera informationen.
§ 186
Kommunala bolag
BR rapporterade från Treklövern att 2016 års resultat hamnade på + 7.4 mnr. Kr.
Inga hyresförluster förekom för året. Det finns inga lediga lägenheter.
IN rapporterade från miljöförbundet att man beslutat att inte driva frågan vidare ang.
fd. ordförandes avtal med den avskedade miljöchefen på 33 månadslöner.
Kommunjuristen avråder detta.
HH rapporterade från NÅRAB att resultatet för 2016 hamnade på + 16.5 mnr. Kr.
§ 187
Rapporter
Inga rapporter förekom på mötet
Signatur justerare
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§ 188
Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden förekom på mötet.
§ 189
Kurser och konferenser
Ang. Nätverk SKNV- dialog med fullmäktige meddelade ordförande att Ängelholm
inte har behandlat frågan ännu. De återkommer i ämnet.
§ 190
Övrigt
Inga övriga frågor förekom på mötet.
§191
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade det avslutat.
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