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Sekreterare …………………………………………………………………….
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Alf Wahlgren
Ordförande ……………………………………………………………………...

Bo Rosengren
Justerande ………………………………………………………………………

Ingvar Nilsson
ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisorerna i Klippans kommun

Sammanträdesdatum

2016-06-27
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för protokollet

Kommunkontoret i Klippan

Underskrift

……..……………………………….
Elisabeth Olsson

Datum för anslags
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§ 86
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2016-07-25
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§ 87
Val av justeringsman
Revisionen beslutade
att utse Ingvar Nilsson till att justera dagens protokoll
att justering äger rum fredagen den 1/7 - 2016 på Kommunhuset.

§ 88
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll 23/5-2016 genomgås.

Revisionen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
§ 89
Möte med skolchef Rose-Marie Bergman
Ordförande hälsar skolchefen välkommen till dagens möte och samtliga
närvarande presenterar sig i en kortare presentationsrunda. Rose-Marie Bergman
kommer närmast från en tjänst i Kävlinge kommun och har varit skolchef i Klippans
kommun i ca 10 månader. Hon redovisar 8 punkter som kännetecknar en
framgångsrik skolkommun (kompetenta lärare, bra ledare, höga förväntningar,
gemensam målbild, uppföljningar som fångar upp elever i behov av stöd, bra
relationer samt tydlig ansvarsfördelning).
Rose-Marie Bergman fortsätter med att redogöra för några saker man tillsammans
gjort sen hon började: lokalutredning, diskuterat med arbetsmiljöverket, upprättat
budget och bokslut, genomfört löneöversyn, infört Stratsys, nya tillbyggda
förskolor, ny Bofinkenskola och inrättat en flygplatsteknikerutbildning.
Skolchef Rose-Marie Bergman avslutade sin redovisning med att säga att hon
arbetar för att skolan ska vara likvärdig, kvalitetssäkrad och inkluderande. Därefter
följde frågor till skolchefen.

Ordförande tackar Rose-Marie Bergman för att hon kunde komma och revisionen
beslutade att notera informationen.
§ 90
Nya projektplaner
Föreligger två projektplaner angående en fortsättning av granskningen avseende
utbetalning av partistöd samt en uppföljning av en granskning av
brandskyddsarbetet på äldreboenden från 2012.
Justerandes sign
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Alf Wahlgren redogör för de utsända projektplanerna.
Revisionen beslutade att godkänna båda projektplanerna.
§ 91
Protokoll från styrelser och nämnder
Bun: Ny förskola i Östra Klippan med 8 avdelningar (klar 2017), ombyggnation av
Vedby skola för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav, två nya förskolor i Ljungbyhed.
Prognos i tertialrapport pekar på ett nollresultat.
PLB: Acrinova Bostadsutveckling AB ansöker om bygglov för nybyggnad av
20 st. marklägenheter (radhus) på fastigheten Klippan 3:107. Tingshuset 10 ansökan om tidsbegränsat bygglov för utökad användning av hotell till student-,
grupp-, och stödboende.
Soc: Inget att rapportera.
Ks: Plangruppen har tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Klippans
kommun. Förslag om HVB-boende (Hem för vård och Boende) med 14 lägenheter
och ett förslag med 20 vanliga lägenheter i fyra huskroppar (fem lägenheter per
huskropp).
Revisionen beslutade att noterar informationen.
§ 92
Kommunala bolag
HH rapporterar från NÅRAB att det går bra med ett resultat som är 1,1 mnkr bättre
än budget. IN rapporterar från Söderåsens miljöförbund att den ekonomiska
prognosen visar på ett underskott på -0,9 mnkr varav merparten beror på utköpt
miljöchef. Brandsbergagården KB föreläggs ett vite på 80 000 kr. BR rapporterar
från Treklövern att uthyrningsläget är positivt Omflyttningarna första tertialet ligger
kvar på låga 13 %. Städupphandling avslutad och avtal håller på att tecknas med
Sodexo AB. Treklövern lämnar positiv tertialrapport (+4,2 mnkr helårsprognos).
Revisionen beslutade att notera informationen.
§ 93
Rapporter
Finns inga rapporter att redovisa.
Revisionen beslutar att notera informationen.
§ 94
Anmälningsärenden
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Finns inga anmälningsärenden att redovisa.
Revisionen beslutar att notera informationen.

§ 95
Kurser och konferenser
Den 16 augusti ska revisorerna delta på PwC:s arena i Malmö. Resa till Malmö
samordnas via telefon, och Harald Hansen får i uppdrag att inför resan kontakta
Hans Emanuelsson, Sven Carlsson och Ted Sandbech.

§ 96
Övrigt
Inga övriga frågor förekom på mötet.
§ 97
Avslutning
Ordförande tackar för ett bra möte och önskar alla en skön sommar.
_____
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