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Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, Vita Huset 2 08.30 – 17.00

Beslutande

Bo Rosengren
Ingvar Nilsson
Nils-Olof Johansson
Ted Sandbech
Harald Hansen
Sven Carlsson
Fr.o.m § 56
Hans Emanuelsson
Jens Leandersson

Övriga deltagare

Alf Wahlgren
Bengt-Åke Hägg
Gunilla Fredriksson

PwC
PwC § 56
PwC § 57

Gunilla Svensson
Hans-Bertil Sinclair
Bo Malmberg

Soc §64
Soc § 64
Soc § 64

Utses att justera

Jens Leandersson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet i Klippan, Fredagen den 29 april.

Sekreterare

Hans Emanuelsson
____________________________________________

Ordförande

Bo Rosengren
____________________________________________

Justerare

Jens Leandersson
____________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för anslags
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Förvaringsplats för protokollet
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Elisabeth Olsson
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§ 53
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 54
Val av justeringsman
Revisionen beslutade utse Jens Leandersson till att justera dagens
protokoll.
att justering äger rum fredagen den 29 april.

§ 55
Föregående mötes protokoll
Revisionen beslutar efter genomgång
att lägga protokollet till handlingarna

§ 56
Årsredovisning 2015 för Klippans Kommun
B-Å Hägg och Alf Wahlgren föredrar det reviderade årsbokslutet.
Efter diskussioner beslutade revisionen
att godkänna årsredovisningen med de ändringar som revisionen föreslog.
B-Å Hägg svarar för detta blir utfört.
§ 57
Utkast till revisionsberättelse
Den föreslagna revisionsberättelsen diskuterades. Det diskuterades bl.a
om att ev. inte bevilja Socialnämnden anvarsfrihet eller om revisionen
skulleutdela en kraftig anmärkning . Revisionen beslutade
att rikta en kraftig anmärkning till socialnämnden, samt vad det gäller
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kommunstyrelsen och med anledning av upphandlingsprocessen och KS
agerande för att komma till rätta med Soc. underskott beslutades att rikta
en anmärkning till KS.
§ 58
Granskning av upphandlingsprocessen
Gabriella Fredriksson och Alf Wahlgren föredrog revisionsrapporten
Granskning av upphandlingsprocessen.
Efter ingående diskussioner beslutade revisionen
att åter remitera ärendet till PwC för redaktionella ändringar och att
ärendet återupptas vid extra mötet den 9 maj.
§59
Protokoll från styrelser och nämnder
IN rapporterade att PoB diskuterar olika byggprojekt.
Jens rapporterade från att BUN föreslår att man bygger en ny skola
någonstans mellan Söndraby och Storäng, samt är man också villiga att ta
över introduktionsprogrammet från Perstorp .
H.H. rapporterade att KoF diskuterat friluftsbadet i Ljungbyhed och att
man beslutade att renovera badet samt att arbeta vidare med olika
lösningar till uppförande av nytt klubbhus till Ljungbyhed IF.
BR rapporterade från KS att man har köpt ett mindre hus att användas till
boende för nyanlända. Kostnad 1 750 000. Vidare beslutades att uppföra
bostäder vid kapellet (Moduler) som hyrs av BRIO NOVA. Klippan är
beviljat statsbidrag på 40,2 mnkr, vidare har KS fattat beslut om
kompletteringsbudget för 2016.
Revisionen beslutade
att notera informationen.
§60
Kommunala bolag
BR rapporterade att Treklövern har bra uthyrningsläge och låga
omflyttningar (13%). Vidare planerar Treklövern nybyggnation av
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45 lgh. i kommunen. Ny städupphandling pågår. Resultat 1:a kvartalet
2016 2.3 mnkr. Revisionen beslutade
att notera informationen.
§ 61
Rapporter
BR rapporterade om BUN:s svar på revisionens granskning av
Gymnasieskolans styrning och ledning Beslutade revisionen
att notera rapporten.
§ 62
Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden förekom på mötet.

§ 63
Kurser och konferenser
Inga kurser och konferenser förekom på mötet.
§ 64
Information till Socialnämndens presidium
Ordförande inledde med att kort föredra de diskussioner som revisionen
haft ang. revisionsberättelsen och SOC roll i den.
Diskussioner följde därefter ang. dels revisionens arbete samt även SOC
arbete i nämnden och även i styrgruppen.
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§ 65
Övrigt
Ordförande och V. ordförande informerade om att de svarat på enkäten
från SKL , som tidigare beslutats.

§ 66
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade detta för avslutat.
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