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§ 101

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 102

Justeringsperson
Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras resterande paragrafer med minnesanteckningar.

§ 103

Fastställa dagordningen
Revisionen beslut:


att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning
Ordföranden presenterar föredragningslistan. Bertil Jönsson anmäler presentation av rapport
från senaste kommunstyrelsemötet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 3/10
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§ 104

Inkomna/avsända handlingar
Revisionen beslut:


Att behandla kursinbjudan under §107.

Sammanfattning
 Kursinbjudan från Kommunförbundet Skåne om ägarstyrning av kommunala bolag.

§ 105

Tidigare minnesanteckningar 2015-04-30
Revisionens beslut:
 att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna
 att göra uppföljning av köpta sängar från hjälpmedelsnämnden.
Sammanfattning
När det gäller antalet sängar från hjälpmedelsnämnden finns ett förslag på att revisorerna får
uppgifter om antalet köpta sängar via hjälpmedelsnämnden och antalet sängar som finns i
Östra Göinges redovisning och om den person som fått sängen fortfarande är aktuell inom
vård- och omsorg.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 4/10
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§ 106

Revisionens egen budgetuppföljning
Revisionen beslut:


att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Per siste mars hade revisionen förbrukat 292 tkr, motsvarande 36%.

§ 107

Kurser och konferenser
Revisionens beslut:
 att beslut om deltaga på kursen på hänskjuts till nästa möte.
Sammanfattning
Kursinbjudan från kommunförbundet Skåne.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 5/10
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§ 108

Möte med IT-chef Peter Gripner
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Unikom är projektets namn och inbegriper fyra kommuner. Projektet innebär ett tekniskt samarbete med samma nät, klientmiljö, servermiljö, applikationsmiljö och telefoniplattfrom.
Kommunerna äger dock sina egna nät och terminaler. Använder Hörbys serverhall, som är
säkrad för brand och översvämning. Peter Gripner bedömer att säkerheten är god till rimliga
pengar. Servermiljön i Östra Göinge är fysiskt kvar men flyttar till Hörby i juni 2015. Kommunen bidrar till en servicedesken med kostnaden för en person i Hässleholm. Viktigt att personalen i servicedisken arbetar ihop och bygger upp en gemensam kunskap om alla fyra
kommuner.
Det finns ett samarbetsavtal där Peter Gripner är projektledare för alla fyra kommuner. Kommunerna har för avsikt att ändra associationsform, men det har ännu inte tagits beslut om vilken associationsform som är bäst. Alla kommuner utom Hässleholm har uttryckt en uppfattning om vilken associationsform som är bäst.
För kommunens del blir det stordriftsfördelar. Avseende driften får kommunen rätt kompetens
och rätt bemanning och kan styra bemanningen på ett bra sätt. För att riktigt uppnå stordriftsfördelarna behövs 100 000 datorer, idag ingår 20 000 datorer i nätverket.
Varje kommun äger sin del och kommunerna redovisar detta inom sin respektive redovisning.
Vissa kostnader såsom licensavgifter hanteras via IT-nämnden och det gäller licenser för
Microsoft.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 6/10
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Forts § 108
För projektet finns inga utvärderingar gjorda idag men en sådan är inplanerat till januari 2016.
Hittills har samverkan inte genererat några större problem och de problem som uppstått har
varit få. Med tanke på omfattningen av samverkan har det hittills varit anmärkningsvärt få
problem. Nätverket har knappt legat nere alls. Den kvalitet som IT-avdelningarna i kommunerna levererar överensstämmer med vad som utlovats. Dock finns andra förväntningar ute i
verksamheten och det är framför allt skolan som har andra förväntningar. Skolan vill använda
Googles Apps for Education. När skolan inte får som de vill går de till andra. För att råda bot
på förväntansgapet arbetar skolan nu med att ta fram en IKT-plan, tanken är att fokusera på
nyttan och vad som skall uppnås istället för teknik och applikationer. När skolan migrerades
till det administrativa nätet frigjordes två heltidstjänster som kunde föras över till skolan som
IT-pedagoger från IT-avdelningen.
Styrgruppen består av kommunchefer och ekonomichefer. Peter Gripner har kontakt med projektgruppen varje vecka, totalt sett är det 46 personer som är med, dvs kommunernas ITpersonal. Inga nya ekonomiska medel har tillförts projektet.
Peter Gripner meddelar att från och med september 2015 kommer kommunrevisorerna
komma åt all information via läsplattorna.

§ 109

Möte med näringslivschef Karl-Axel Hill
Revisionens beslut:
 att fortsätta diskussionen kring näringslivsfrågor med kommunchefen.
Sammanfattning
Det finns inget gratis för Östra Göinge kommun när det gäller näringslivsutveckling.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 7/10
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Forts 109
Kommunstyrelsen har antagit en strategi för näringslivsutveckling, som Karl-Axel Hill (KaH)
och Tommy Johansson arbetat fram. I tidigare fokusområde, nuvarande utmaningsområde,
finns näringslivsfrågor med såsom företagande och utbildning. Det har tagit relativt lång tid
att ta fram strategin, och inneburit intervjuer med företagare och intressenter i kommunen.
Dokumentet är antaget och skall gälla fram till 2019.
Ett av områdena som KaH arbetar med är företagsservice, tex företagslots och företagsbesök.
Företagslotsuppdraget innebär att samordna möten mellan kommunen och företagen. KaH
arbetar inom SkåneNordost och regionalt, t ex med destinationsföretag. Platsmarknadsföring
sker inom ramen för regionen och via SkåneNordost. I allt arbete är nätverkandet viktigt och
därför går kommunen med i Handelskammaren, som är ett etablerat nätverk. Region Skåne
har ett centralt ansvar för alla kommuner. Dock finns konkurrens mellan kommunerna.
Information om kommunen distribueras bland annat via den egna tidning Allt om Göinge.
Kommunen har förbättrat sitt läge i rankningen från Svenskt Näringsliv. Näringslivsenheten
försöker etablera en närmare kontakt med ALMI IFS, som riktar sig till nyanlända.
Ett annat område är hur kommunen skall hantera sociala medier. Det är ett viktigt område
men det tar tid att sköta. Det finns en handlingsplan för näringslivsenheten, som innehåller
nystartskontakter, statistik till SKL, Hus och hem mässan, Göingeafton, Tarketts fastighet,
företagsbesök och kontakt med ALMI.
Uppföljning sker tertialvis och målen följs upp månatligen medan näringslivsuppföljningar
görs externt. Det pågår ett arbete med att tydliggöra informationen till företagen och det finns
snart en färdig trycksak. Bland annat finns det etableringsstöd, vilket kan innebära att leda
förhandling med olika parter för att underlätta en företagsetablering. Det som kan skilja Östra
Göinge från andra kommuner är engagemanget från kommunens sida.
På kommunens hemsida finns möjlighet för fastighetsägaren att annonsera om mark och lokaler. Det går även att söka i hela Skåne Nordostområdet. På hemsidan finns också en länk till
ett företagsregister.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 8/10
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Forts 109
Det finns utvärderingar av hur företagare har upplevt kontakten med kommunen. Informationen fås genom enkäter till företagare. Det är ofta svårt att se samband mellan resultat i rankingen och vad kommunen gör för att bli mer attraktiv som företagskommun. Ett problem är
att det saknas rätt kompetens i arbetskraften inom SkåneNordost. Ofta efterfrågas ”mellankompetens” som motsvaras av Yrkeshögskoleutbildning. Detta är en angelägenhet som drivs
inom ramarna för SkåneNordost. När det gäller bredband är det en lång väg kvar.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en bra förfrågan in till kommunen från företagre.
Det är en viktig aspekt för kommunens framgång. Det är viktigt att ha goda relationer med
andra kommuner och att vara tillåtande. Revisorerna diskuterar vilka orsaker det finns som
gör att företag inte väljer Östra Göinge.

§ 110

Revisionens internbudget
Revisionens beslut:
 att Bengt Magnstedt och Lars Eriksson tar fram ett förslag på budgetäskande med anledning av ökade kostnader för revisionen under innevarande år
 att godkänna förslag till internbudget för 2015.
Sammanfattning
Redovisning lämnas över omfattningen av ökade kostnader på grund av fler yrkesarbetande i
revisionen. Förslag presenteras också på internbudget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 9/10
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§ 111

Kommande möten
Revisionens beslut:
 att arbeta i enlighet med plan.
Sammanfattning
Nästa möte är den 15 juni.

§ 112

Tillkommande ärenden
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Bertil Jönsson lämnar en rapport från senaste kommunstyrelsemöte. Bland annat lämnades
positiv information från Göingehem på sammanträdet.
Sven Bolling informerar att han har skrivit till Göingehem angående bolaget hantering av ränterisken.

§ 113

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 10/10

