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§ 109
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Ett särskilt välkommet till Anna Hillmarsson från PwC som tar över som sakkunnig
efter Alf Wahlgren.
§ 110
Val av justeringsman
Revisionen beslutade utse Harald Hansen till att justera dagens protokoll.
att justering äger rum fredagen den 30 september.

Föregående mötes protokoll
§ 111
Revisionen beslutar efter genomgång
att lägga protokollet till handlingarna

§ 112
Presentation av Anna Hillmarsson, tillträdande sakkunnig revisor från PwC.
Anna Hillmarsson gjorde en kort presentation av sig själv
Revisionen noterar presentationen
§ 113
Protokoll från styrelser och nämnder
HE rapporterade att från SOC fanns inget protokoll. J L rapporterade från BUN: Det
handlade mycket om kostnader med anledning av flyktingar som kommit till
kommunen. Vidare ang. Nattis, som finns i en Lgh på Badvägen. Det är idag kö på
fyra platser inför 2017. 18 barn är inskrivna idag. Verksamheten fungerar mkt bra.
.
IN rapporterade från PoB att det inte byggs några villor i Klippan idag.
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HH rapporterade från KoF attBelysning skall sättas upp på motionsslinga i
Ljungbyhed. Pengar till detta tas delvis från motionsslingan vid BäljaneÅ.
BJ rapporterade från Tekniska utskottet att ombyggnationen av Rickmansgården med anledning av att den skall användas till mottagning av ensamkommande barn –
har hittills kostat ca. 3.0 mnkr mot budgeterade 800 000.
Revisionen beslutar att notera informationen.
§ 114
Kommunala bolag
IN rapporterade från Miljöförbundet att revisionsfirman E&J skall göra en utredning
ang. ärendet: avskedande av miljöchef och kostnaderna för detta.
HH rapporterar från NÅRAB att man hittills tagit emot 57 ton schaktmassor från
saneringen vid G:a läderfabriken. Det återstår ca. 40 ton att ta emot. Soliditeten är
idag 16%.
BJ rapporterade från Treklövern , att det ännu inte är klart med byggnationen vid
brandstationen. Ang. Emgårds-tomten där det ev. skall byggas ett 8 våningshus,
där är detaljplanen klar. Påbyggnaden med två våningar på idag befintliga trevåningshus i kvarteret Brage är inte hellre detta klart. Diskussioner ang. byggnation
på parkeringen vid simhallen pågår. Budget för 2016 är + 3,5 mnkr. Prognos idag
visar på + 4,7 mnkr.
Revisionen beslutar att notera informationen
§ 115
Träff med kommundirektör Tomas Rikse
T R presenterade sig själv och vad han vill satsa på i kommunen.
Det diskuterades: Det allmänna läget i kommunen, vidare diskuterades de viktigaste
uppdraget som TR såg idag. Övrigt som diskuterades var : Inköpsansvarig,
samarbetet mellan de olika förvaltningarna, läget på Rickmansgården m. m.
Revisionen beslutade att notera informationen
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§ 116
Kommunstyrelsens svar på granskning av upphandlingsprocessen
Efter att revisionen tagit del av svaret och diskuterat detta under mötet
beslutade revisionen
att följa ärendet framöver

§ 117
Förslag till nya granskningar
Revisionen har ca. 100 000 kr kvar av årets budget till granskningar.
Efter diskussioner där behovet av att vidare följa SOC, med tanke på deras
prognos för resultat 2016 och det beslut som revisionens har att ta i samband med
årsbokslutet samt den bedömning revisionen har att göra ang. ansvarsfrihet m.m.
beslutade revisionen
att uppdra åt Anna H. PwC ta fram förslag tillprojektplan för uppföljning
av SOC till nästa gång.

§ 118
Rapporter
Inga rapporter förekom på mötet.

§ 119
Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden förekom på mötet
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§ 120
Kurser och konferenser
Inga kurser och konferenser förekom på mötet.

§121
Övrigt
Datum för nästa års mötesdagar diskuterades.
Beslut om dagar fattas vid nästa möte.

§ 122
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade detta för avslutat

______________

Signatur justerare

________________

_______________
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