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§98
Mötets Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 99
Val av justeringsman
Revisionen beslutade utse Ted Sandbech till att justera dagens protokoll.
att justering äger rum fredagen den 2 september

Föregåendemötes protokoll
§ 100
Revisionen beslutar efter genomgång
att lägga protokollet till handlingarna

§ 101
Protokoll från styrelser och nämnder
IN rapporterade från PoB ang. ”Emgårdstomten,” att detaljplanen är klar. Vidare
rapporterade IN att vad det gäller brandstationsområdet ä det klart att börja bygga
här.
HE och SC rapporterade från Soc att man har ett prognostiserat underskott på
22 500 tkr. Ny soc.chef är anställd från 1 oktober.
Sjuktalet har minskat ngt. 25 klagomål /synpunkter har inkommit under
första halvåret. 21 st. till LSS och 4st. till IFO. Nämnden har beslutat om
åtgärder för att få ner det negativa resultatet, men inget som minskar kostnaderna
har genomförts. BUN inget protokoll klart. KoF det går inte att få ut protokollen,
HH skall prata med IT om vad som orsakar detta.
BR rapporterade från KS att beslut fattats ang. fortsatt renovering av
Snyggatorpsskolan. Etapp 3 skall genomföras till en kostnad av 6,9mnkr för 2016
och 13,9 mnkr 2017 , totalt 20,8 mnkr.
Etapp 4 skall inte påbörjas förrän hela planen är godkänd i budget 2018 om totalt
14,0 mnkr. KS fattade också beslut om att anslå 2.500 000 kr till att bygga gata,
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gatubelysning och VA-ledningar för detaljområde Elfdalen. Vad det gäller KS
yttrande över granskningen av upphandlingsprocessen i Klippans kommun
beslutade KS att bordlägga frågan tills man fått Soc. yttrande, så man hade
möjlighet att ta del av deras yttrande.
Revisionen beslutade att notera informationen
§ 102
Kommunala bolag
BR rapporterade från Treklövern. Ack utfall 2016-06-30 2 981 tkr.
IN rapporterade från Söderåsens Miljöförbund att stora protester har inkommit
till styrelsen efter att Förbundsdirektionen ensam skrev på avtalet som gav
Miljöförbundets chef 1,95 miljoner kr. i avgångsvederlag för att hon slutade
omedelbart ( 55 månadslöner á 59 000 kr).
Revisionen beslutar att notera informationen.
§ 103
Socialnämndens svar på granskning av upphandlingsprocessen
Revisionen noterar informationen och tar upp frågan vid mötet med Soc. i
november
§ 104
Rapporter
Ordförande rapporterade om ekonomin för revisionen. Vi ligger lite under budget
för köpta tjänster och lite över budget för egna kostnader.
Revisionen beslutade att notera informationen.
§ 105
Anmälningsärenden
Diskuterades ev. upphandling av revisorstjänster.
Beslutades att Ordförande och V.Ordförande handlägger ärendet.
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§ 106Kurser och konferenser
De flesta i revisionen deltog vid PWC-träffen Visionära arenan den 16 augsti i
Malmö. Progamet uppfattades som mkt bra.
§ 84
Övrigt
Ordförande meddelade att revisionen i Klippan är värdar för möte med
kommunrevisorerna i Skåne Nordväst. Denna träff är den 18 oktober och
hålles i Kommunhuset Klippan.
Revisionen noterar informationen
§ 85
Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade detta för avslutat.
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