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Protokoll 2016-03-30
Sammanträdesrum Roten, kl. 9.00 – 12.00
Närvarande:
Revisorer
Arne Nordqvist, ordförande
Kristina Bengtsson, vice ordförande
Lennart Andersson
Harriet Johansen
Mikael Hellman
Övriga
Alf Wahlgren, PwC
Frånvarande:

§ 96

Mötets öppnande och utseende av justerare

Ordförande Arne Nordqvist hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Då det finns
förvaltningsärenden på dagordningen beslutas att för dagens sammanträde upprätta protokoll
och att utse vice ordförande Kristina Bengtsson som justerare.

§ 97

Föregående mötes minnesanteckningar

Beslutas godkänna utsända minnesanteckningar som läggs till handlingarna.

§ 98

Personalchef Paul Eklund presenterar sig och sin verksamhet

Personalchef eller HR-chef Paul Eklund presenterar sig och betonar att han är chef över en HRenhet som primärt jobbar som en stödfunktion till övriga chefer i förvaltningarna. För närvarande
ska HR-enheten fokusera på den höga sjukfrånvaron i syfte att dels kartlägga orsakerna till den
och dels medverka till att den minskar. Det gäller både lång- och korttidsfrånvaron.
Rekryteringen av en ny socialchef är i sin linda och det är ännu inte beslutat huruvida
kommunstyrelsen ska anlita en rekryteringsfirma eller rekrytera själva.
Diskussion uppstod kring problemet med den lönedrivande utvecklingen för framförallt
personalkategorierna socialsekreterare, pedagoger och sjuksköterskor. Efterfrågan för dessa
kategorier är nu så stor att kommunerna har börjat ”bjuda över” varandra när det gäller lön och
andra villkor. Det är svårt för en mellanstor kommun som Svalöv att delta i budgivningen.
Ordförande Arne Nordqvist tackar Paul Eklund för att han kom och beslutar att informationen
som framkom läggs till handlingarna.
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§ 99

Presentation nya projektplaner

Förligger utsänt förslag till tre nya projektplaner angående granskning av: 1) intern kontroll, 2)
återsökning av medel från Migrationsverket samt 3) personalförsörjning/rekrytering. Alf Wahlgren
från PwC redogör för projektplanerna.
Revisor Mikael Hellman påpekar att rubriken på projektplanen angående granskning av
återsökning av medel från Migrationsverket är felaktig.
Beslutas att rubriken på den 2:a projektplanen ändras till Återsökning av medel från
Migrationsverket och i övrigt godkänna samtliga projektplaner.

§ 100 Fastställande av revisionsplan 2016
Föreligger utsänt förslag till revisionsplan för 2016. Alf Wahlgren från PwC redogör för planen
och påpekar att granskningar som initialt har status av förstudie mycket väl kan komma att
ersätta granskningar som är listade som fördjupade granskningar.
Revisor Mikael Hellman framför ett önskemål om att granska ett HVB-hem där det enligt Mikael
förekommer saker som behöver klarläggas. Alf Wahlgren föreslår att innan kommunrevisionen
tar ställning till Mikaels önskemål bör kommunrevisionen bjuda in kommunens
flyktingsamordnare för en s.k. hearing i syfte att kommunrevisionen uppdateras om rådande läge
angående flyktingsituationen i Svalöv kommun.
Det beslutas att Alf Wahlgren får i uppdrag att till nästa sammanträde bjuda in kommunens
flyktingsamordnare samt att fastställa föreliggande revisionsplan för 2016.

§ 101 Svar till Ulf Gyllenspetz
Ordförande Arne Nordqvist informerar att administrativa chefen Michael Andersson tagit fram
kopior på samtliga handlingar i ärendet som medborgare Ulf Gyllenspetz begärt och översänt
dessa till densamme.
Beslutas att lägga informationen till handlingarna.

§ 102

Rapport från läsning av protokoll

Bildningsnämnden: Årsrapport, underskott 6 mnkr. Gymnasieskolan -4 mnkr.
Socialnämnden: Inget att rapportera.
Vård- och omsorgsnämnden: Nämnden har beslutat om många åtgärder med anledning av
kommunrevisionens granskning av uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen.
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Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: Ordförande Arne Nordkvist redovisar några av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kommande ärenden.
AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler: Revisor Harriet Johansen redogör för protokollen
från bolagens senaste sammanträden.
BT Kemi: Efter årsskiftet har projektet gått in etapp 2. Projektet ansökte om statliga bidrag för
etapp 2 under 2013. Saker och ting har hänt sedan 2013 och den beviljade budgeten har blivit
inaktuell. Den nya budgeten fastställs ett år i taget.
I och med ombyggnad av tågstationen i Teckomatorp har det blivit ändrade planer för södra
området.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden: Årsrapport 2015, överskott 317 000 kr. Ny
delegationsordning beslutad. Yttrande över kommunrevisionens granskning av tillgänglighet.
Bygglov beviljat för ändrad användning från lokal till 3 st. lägenheter. Bygglov beviljas för
tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Samhällsbyggnadsnämnden: Förslag till miljökvalitetsmålen 2016-2020. Samarbete med
länsstyrelsen Skåne som har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram (77 punkter). Fortsatta
samtal om Söderåsbanan och Teckomatorps station. Besked om flerbostadshus på Teckomatorp
20:1. AB SvalövsLokaler har stor del i det. Diskussion om att sätta belysning runt vallarna i
Teckomatorp.

§ 103

Kurser och konferenser

Föreligger inbjudningar från KPMG angående utbildningsdag för lekmannarevisorer och
förtroendevalda revisorer. Utbildningen är kostnadsfri och Arne Nordqvist, Lennart Andersson
och Harriet Johansen anmäler att de vill delta. Lennart Andersson ombesörjer anmälan.

§ 104

Inkomna skrivelser

Mejl från ekonom Mari-Anne Kristensen angående uppföljning februari 2016. Resultatet för
Revisionen blev ett överskott med 10 610 kr

§ 105

Övriga ärenden

Föreligger inga övriga ärenden.
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Utses att justera

Kristina Bengtsson

Justeringens tid
och plats

Svalöv, onsdagen 6 april 2016 kl. 09.00

Justerade
paragrafer

§§ 96-105

Sekreterare

…………………………………………………………………………………………….
Alf Wahlgren, PwC

Ordförande

…………………………………………………………………………………………….
Arne Nordqvist

Justerare

…………………………………………………………………………………………….
Kristina Bengtsson

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

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

2016-03-30

Anslag under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset receptionen

Underskrift

……………………………………………………..

