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Protokoll 2016-08-31
Sammanträdesrum Roten, kl. 8.00 – 15.00
Närvarande:
Revisorer
Arne Nordqvist, ordförande
Lennart Andersson
Harriet Johansen
Mikael Hellman
Kristina Bengtsson, vice ordförande
Övriga
Alf Wahlgren, PwC
Michael Andersson, administrativ chef § 132
Karl-Erik Kruse, ordförande § 132
Ann-Pettersson, 1:e vice ordförande § 132

Frånvarande:
Christer Laurell, 2:e vice ordförande

§ 130 Mötets öppnande och utseende av justerare
Ordförande Arne Nordqvist hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Då mötet
innehåller ett förvaltningsärende beslutas att upprätta protokoll. Det beslutas att utse revisor
Lennart Andersson till justerare.

§ 131 Föregående mötes minnesanteckningar
Beslutas godkänna utsända minnesanteckningar som läggs till handlingarna.

§ 132 Budgetdialog med Kf:s presidium
Nivån på kommunrevisionens budget diskuterades. Alf Wahlgren från PwC presenterade ett
budgetäskande på 150 000 kronor kopplat till kommunens åtaganden i samband med
flyktingmottagning. Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Kruse föreslår att
kommunrevisionen inkommer med en skrivning som beskriver tre budgetnivåer:
1. Bas-nivå
2. Utökad ambition
3. Hantering av flyktingmottagning
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Beslutas i enlighet med ordförande Karl-Erik Kruses förslag och att skrivningen ska vara
kommunfullmäktiges presidium tillhanda senast den 10 september. Beslutas också att nästa träff
med kommunfullmäktiges presidium blir den 14 december 09.00-

§ 133 Läsning protokoll
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Ordförande Arne Nordqvist redogör för vilka ärende
som varit aktuella på de senaste sammanträdena.
Bildningsnämnden: revisor Lennart Andersson meddelar att bildningsnämndens senaste prognos
visar på ett överskott för perioden med 1 700 tkr, medan prognosen för helåret är ett underskott
på 2 200 tkr. För läsåret16/17 är nya datorer beställda genom avtal med ATEA. Avtalet gäller
datorer för åk 7 och innebär en kostnad på 1 287 750 kr. Motion bifallen angående
Skateboardpark i betong, förvaltningen uppdras att göra en grundlig utredning utifrån motionens
intention.
Söderåsens miljöförbund: Extramöte på grund av kritik mot att ordförande ensam godkände och
undertecknade avtal om avgångsvederlag. Ny t.f. förvaltningschef utsedd.
Samhällsbyggnadsnämnden: Detaljplaneförslag Kågeröd 15:1 m fl (centrum) som ska pröva
lämpligheten av förtätning med bl.a. blandad bebyggelse. Kommunförvaltningen uppdras att ta
ställa ut detaljplaneförslag för del av Kågeröd 15:1 (Centrum) på ny utställning (granskning).
Bygg- och räddningsnämnden: Beviljas bygglov för ändrad användning av uthus till lager
och butik samt byte av tak, Källs Nöbbelöv 9:13. Beviljas dispens från bestämmelserna
enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och bifogade
handlingar uppföra spillvattenpumpstation inom strandskyddsområde på fastigheten Årup 7:3 i
Svalövs kommun. Bygglov för sorteringshall, Gissleberga 8:26 beviljas i efterhand.
BT Kemi: Förberedande arbete för etapp II. Nya pengar för 2017 söks.
SvaBo och SvaLo: Finns inget att rapportera.
Beslutas att noterar informationen.

§ 134 Inkomna handlingar
Ordförande Arne Nordqvist redovisar att följande handlingar inkommit:
 Yttrande från vård- och omsorgsnämnden angående kommunrevisionens granskning av
uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS.
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 Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och räddningsnämnden över
kommunrevisionens uppföljande granskning av tillgänglighet.
 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg.
 Inbjudan från Klippans kommun till kommunrevisionerna i Skåne nordväst.
Ordförande Arne Nordqvist meddelar att han kommer att delta på mötet med
kommunrevisionerna i Skåne nordväst.

§ 135 Övriga ärenden
Föreslås att bjuda in kulturchef Elisabeth Viktorsson till kommunrevisionens
septembersammanträde eller novembersammanträde.
Beslutas att Alf Wahlgren får i uppdrag att effektuera inbjudan.
Efter sammanträdet gjorde kommunrevisionen ett studiebesök på ett av kommunens HVB-hem
på Svalegatan 1.
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Utses att justera

Lennart Andersson

Justeringens tid
och plats

Svalöv, onsdagen 14 september 2016 kl. 09.00

Justerade
paragrafer

§§ 130-135

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………………………………………………….
Lennart Andersson

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