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Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, Vita Villan 1 Kl.13.30 – 17.30

Beslutande

Bo Rosengren
Ingvar Nilsson
Nils-Olof Johansson t.om § 37
Ted Sandbech
Jens Leandersson
t.om § 35
Harald Hansen
Sven Carlsson
Hans Emanuelsson

Övriga deltagare

Alf Wahlgren
PwC
Bengt-Åke Hägg
PwC § 34
Gabriella Fredriksson PwC § 35

Utses att justera

Ted Sandbech

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet i Klippan,

Sekreterare

Hans Emanuelsson
____________________________________________

Ordförande

Bo Rosengren
____________________________________________

Justerare

Ted Sandbech
____________________________________________
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Klippans kommun, Revisionen
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§ 31
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 32
Val av justeringsman
Revisionen beslutar
att utse Ted Sandbech till att justera dagens protokoll.
att justering äger rum tisdagen den 29 april.

§ 33
Föregående mötes protokoll
Revisionen beslutar efter genomgång
att lägga protokollet till handlingarna.
§ 34
Två nya projektplaner. B-Å Hägg och Alf Wahlgren PwC.
B-Å gick igenom projektplanen - Granskning av kommunens
Internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministrationen,
Och A. W. gick igenom projektplanen Uppföljning avseende Klippans
Kommuns styrning och kontroll avseende underhåll av byggnader och
gator.
Efter en kortare diskussion beslutade revisionen
att genomföra båda granskningarna.
§ 35
Granskningen av upphandlingsprocessen – Gabriella Fredrikson
PwC.
G F gick igenom utkast till revisionsrapporten - som delades ut på mötet –
Även en bilaga som berör Avtal och utfall Aktivt ledarskap delades ut.
Efter diskussioner beslutade revisionen
att G. F. presenterar färdigt material vid revisionens extra möte den 21
april.
Signatur justerare
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§ 36
Diskussion om ansvarsprövning
Alf delade ut material ang. Ansvarsprövning och Revisionsberättelse.
Revisionen beslutade
att bordlägga frågan till nästa möte den 5 april, då årsredovisningen skall
behandlas.

§ 37
Genomgång av enkät från SKL
Revisionen beslutade
att återemitera ärendet till revisionens extra möte den 21 april .Ordf .och
V.ordf går gemensamt igenom materialet innan mötet.
§ 38
Protokoll från styrelser och nämnder
IN rapporterade från PoB att de har mycket att göra med bl.a.
Herrevadskloster ( byggande av plank ).
HE rapporterade från Soc . Tf. avd. cheferna Mahlin Winther och Ingela
Holmström rapporterade att utifrån den ekonomi man har idag försöker
man slimma organisationen. Vidare rapporterade man att det är svårt att
rekrytera SS inför sommaren,
Vidare har Soc. beslutat att upphäva beslutet att slopa HAB-ersättningen
Vidare ger man förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att avveckla Bågens demensboende. Skall vara klart till aprilmötet.
M. Winther informerar att två vakanta tjänster kommer att bemannas
under mars. Den 15 mars är det intervjuer av äldreomsorgschef.
Ted rapporterar att BUN har ett överskott för 2015 på 4.8 Mkr.
KoF har ett överskott på 340 000 kr. samt ett överskott i
investeringsbudgeten på1 000 000 Mkr.
BR rapporterar att KS har antagit ny kemikalierpolicy, samt ny
polisyäven förArb.miljö och internkontrollplan. Vidare har man köpt
Forsby IP.
Revisionen beslutade
att notera informationen.
Signatur justerare
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§ 39
Kommunala bolag
BR rapporterade att Treklövern redovisar ett bokslut på + 8 277 000 Kr.
HH rapporterade att kommer med sin årsredovisning den 1 april.
Revisionen beslutade
att notera informationen.

§ 40
Rapporter
Inga rapporter förekom på mötet.
§ 41
Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden förekom på mötet.

§ 42
Kurser och konferenser
Inga kurser och konferenser förekom på mötet.

§ 43
Övrigt
Inga övriga frågor förekom på mötet.
§ 44
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade detta avslutat
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