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§ 192
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 193
Val av justeringsman
Revisionen beslutade utse Sven Carlsson till att justera dagens protokoll,
att justering äger rum fredagen den 24 mars 2017.

Föregående mötes protokoll
§ 194
Revisionen beslutar efter genomgång att lägga protokollet till handlingarna.

§ 195
Rapport om Socialnämndens styrning och uppföljning samt Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt gentemot Socialnämnden
Anna Hilmarsson föredrog ärendet, frågor och diskussioner följde.
Därefter beslutade revisionen att godkänna rapporten och anta den.
Rapporten översändes till Socialnämnden, Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige med svar senast 12 juni.

§ 196
Förberedelser inför ansvarsprövning 2017
Bo Rosengren, Hans Emanuelsson och Anna Hilmarsson träffar Kommunstyrelsen
och Socialnämndens presidier fredagen den 24 mars för information och frågor.
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§ 197
Kompletteringsbudget – Äskande om tilläggsanslag
Frågan har inte varit uppe i Kommunstyrelsen ännu, därför bordlägges frågan till
nästa möte med revisionen.

§ 198
Projektplaner Lönehantering – Elevhälsan – Uppföljning av internkontroll
Revisionen beslutade
att genomföra granskningarna enligt förslagen som delades ut.
Kostnad för dessa tre totalt 190 000 kr.

§ 199
Protokoll från styrelser o0ch nämnder
Jens Leandersson rapporterade från Barn- och utbildningsnämnden att man når ej mål
för läs och taluppfattning för årskurs två. Vidare, förskolorna Lillhem och Regnbågen
kommer enligt Kyrkorådet att läggas ner. Lillhem stänger den 31 december 2017 och
Regnbågen under sommaren 2017.
Hans Emanuelsson rapporterade från Socialnämnden att rekrytering pågår av
avdelningschef för IFO/LSS.
Socialnämnden har till stor del uppfyllt nämndsmålen utifrån medborgarperspektiv,
man har också uppfyllt nämndsmålen utifrån medarbetarperspektiv däremot utifrån
ekonomiskt perspektiv är målen ej uppfyllda. Nämnden kommer att äska i
kompletteringsbudget 3 800 tkr för utökning av platser inom bostad med särskild
service LSS. Nämnden kommer att ansöka om extra resurser från
kommungemensamma migrationsmedel för 2017 motsvarande 3 614 tkr.
Harald Hansen rapporterade från Kultur- och fritidsnämnden att 400 000 kr är avsatt
till fritidsaktiviteter för barn och ungdom med funktionsnedsättningar. Minnesgåvor
har utdelats till mästare inom idrott 2016 vid en träff på Parkköket.
Bo Rosengren rapporterade från Kommunstyrelsen att kommunens näringslivspris
2016 tilldelats Ljungbergs tryckeri Klippan. Köpmanspriset för 2016 tilldelades LT
Lantmännen Ljungbyhed.
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Kommunstyrelsen har också beslutat om ny organisation för Arbetsmarknad och
integration.
Revisionen beslutade att notera informationen.
§ 200
Kommunala bolag
Inga rapporter från de kommunala bolagen förekom.

§ 201
Rapporter
Inga rapporter förekom på mötet.
§ 202
Anmälningsärenden
Från AU Media har kommit en revisionsberättelse för 2016. Anna Hilmarsson kollar
upp hur vi behandlar denna i vår revisionsberättelse.
§ 203
Kurser och konferenser
Angående Nätverk NV- dialog med fullmäktige meddelade Anna Hilmarsson att ett
möte kommer att hållas i Höör den 30 maj.
Revisionen beslutade att noterade informationen.
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§ 204
Övrigt
Anna Hilmarsson väckte frågan om eventuell lekmannarevision i de kommunala
bolagen. Frågan tas upp vid mötet i maj eller juni. Anna Hilmarsson tar med kollega
från PwC som arbetat med ämnet och som kan förklara lite närmare vad som gäller.
Beslutade revisionen enligt förslaget

§205
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade det avslutat.
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