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Tid och plats

2014-08-22, kl 08.30 – 12:00, Göinge Utbildningscenter Sibbhult
kl 13.15 -16.00 Kommunhuset Broby

Närvarande

Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter

Bertil Jönsson (M), vice ordförande
Olle Henricson (FP)
Lennart Carlsson (C)
Morgan Nilsson (S)

Övriga närvarande

Lars Eriksson, EY
Pia Rydlöv, rektor Göinge Utbildningscenter, §113
Andreas Hügard, biträdande rektor Göinge Utbildningscenter , §113
Jeanette Joelsson, lärare Göinge Utbildningscenter §113
Anna Niklasson, lärare Göinge Utbildningscenter, §113

Justerare

Justeringens utförande
Underskrifter

Paragraf 106- 120
Sekreterare

Lars Eriksson, Ernst & Young

Ordförande

Bengt Magnstedt (S)

Justerare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 2/11
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§ 106

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

§ 107

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

§ 108

Fastställa dagordningen
Revisionen beslut:
 Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning

Sammanfattning
Ordföranden presenterar föredragningslistan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 3/11
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§ 109

Inkomna / avsända handlingar
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
-

Från KF (§46) har inkommit protokoll avseende ansvarsfrihet för gemensamma IT-nämnden och
från KF (§45) har inkommit protokoll avseende ansvarsfrihet för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.

§ 110

Minnesanteckningar 2014-06-18
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna,

Sammanfattning
Bengt Magnstedt presenterar minnesanteckningarna. I synnerhet diskuteras revisionens granskning
av placering av barn och unga.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 4/11
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§ 111

Revisionens egen budgetuppföljning
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Revisionen har förbrukat 53% av sin budget och revisorerna bedömer att utfallet är i enlighet med
plan.

§ 112

Kurser och konferenser
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att Bengt Magnstedt och Bertil Jönsson deltar.

Sammanfattning
Inbjudan har kommit från EY om kundrådsdagen den 5 september.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 5/11
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§ 113

Studiebesök på Göinge Utbildningscenter
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att diskutera konsekvenser av informationen under§ 118.

Sammanfattning
Pia Rydlöv har arbetat som rektor sedan 1,5 år tillbaka och efterträdde Karl-Axel Hill. Uppdraget till Pia Rydlöv var att förändra verksamheten, dvs att lägga ned de nationella programmen, säga upp personal och göra ett attraktivt utbildningscenter. I ledningsorganisationen ingår biträdande rektor Andreas Hügard med ansvarsområdena IT, webb-lösningar och
ekonomi. Det kräver mycket från ledningen vad gäller skoljuridik med ansvar för tio olika
skolformer. Utöver ledningen finns 50 anställda, vilket motsvarar till 35 heltidstjänster. På
skolan finns det mellan 400 – 500 elever, vilket motsvarar 300 heltidsstuderande.
Det finns tio skolformer i organisationen: bland annat vuxenutbildningen (Komvux), grundvux (har 2 fulla grupper, kommunen har budgeterat för 100 elever), lärvux, sfi, särvux, IM
(har fyra inriktningar), uppdragsutbildningar och olika projekt och det permanenta projekt
Lärlingsakademin (30-40 elever), vilket är ett Nordostsamarbete. Östra Göinge har en del
lärlingsinriktningar och andra SkåneNordost har andra inriktningar.
Projektet ”Kompetensare” och ”Unga Göingar” fungerade fram till våren 2014. I dagsläget
vet inte Göinge Utbildningscenter (GUC) hur framtiden ser ut vad gäller projekten. Det har
blivit otydligare var gränser går mellan GUC och Göinge Näringsliv (GN). En del frågor som
tidigare låg på GUC, har idag hamnat på GN. Detta kan vara en anledning till att det är osäkert vad gäller framtiden för ”Kompetensare” och ”Unga Göingar”. Uppdragen behöver tydliggöras för GUC och GN. Målet skall vara ett attraktivt utbildningscenter men verksamheten
får inte tydliga uppdrag och tydligare gränser.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 6/11
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Forts § 113
Idag finns det 170 elever inom SFI, vilket innebär att det finns resurser som GUC kan använda till en stor bredd inom verksamheten, samtidigt som skolan också skulle kunna ta hand
om samhällsinformationen inom SFI, som idag ges i Kristianstad. SFI är ½-tid och den andra
halvan utgörs av sysselsättning/samhällsinformation. Skolledningen har önskat att GUC även
fick anordna sysselsättning/samhällsinformation. Idag får SFI-elever, som har barn, lämna
barnen på en förskola, gå på SFI i Sibbhult, åka till samhällsinformation i Kristianstad och
sedan hämta barnen på dagis och därefter åka till den ort där de bor. Från ledningens sida bedöms detta vara en ineffektiv lösning.
De två lärarna som deltar i intervjun redogör för skolans flexibla undervisningsformer. I matematikämnet får GUC ta hand om elever som misslyckats i matematik i grundskolan. GUC
erbjuder matematikundervisning som öppen skola. Vid dessa tillfällen är alla välkomna men i
regel är det elever mellan 25 och 35 år gamla, som vill läsa vidare och behöver fler matematikbetyg. Detta erbjudande har också införts i Broby på biblioteket. Samtidigt kan det konstateras att antalet elever på IM-utbildningarna ökar. De nya läroplanen ställer högre krav. GUC
tar hand om de som hoppar av ett nationellt program, trots att IM-programmen egentligen
bara är till för de som saknar behörighet. GUC kan ordna med en praktikplats under det året
som eleven går och väntar på ny läsårsstart. GUC erbjuder svets- och stenutbildning till
grundskoleelever, där grundskolan inte har möjligheter att ge eleverna rätt innehåll. Det viktiga är att bli anställningsbar, vilket är målet. Uppföljningen av vad som händer efter utbildningen finns delvis. Att följa upp elever på längre sikt kan vara svårt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 7/11
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§ 114

Möte m KF:s presidium
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att revisorerna meddelar Jonas Rydberg att även fullmäktiges presidium skall bli inbjuden till processkartläggningsmötet och att detta sker före den nya
kommunstyrelsen tillträder.

Sammanfattning
Uno Johansson lämnar sin syn på vad revisionen och kommunstyrelsen beslutat om när det
gäller nya arbetsformer. Uno Johansson informerar om fullmäktiges nya arbetsordning och
presidiets funktion. Beredningarna kommer inte längre att vara fasta utan tillfälliga, och
kommer att tillsättas utifrån behov. En erfarenhet från beredningarna är att beredningarnas
arbete inte återrapporterades i tillräcklig omfattning till de politiska partierna.
Uno Johansson informerar om att fullmäktiges förslag är att granskningsrapporter blir anmälningsärenden på första fullmäktigesammanträdet efter att rapporten inkommit till fullmäktige
och att rapporten sedan går vidare till kommunstyrelsen, alternativt TT-nämnden för svar.
Därefter presenteras granskningsrapportens slutsatser tillsammans med kommunstyrelsens
svar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 8/11
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§ 115

Möte m Joakim Wendel
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar Bengt Magnstedt och Lars Eriksson tar fram ett förslag på svar till
Joakim Wendel, då revisorerna bedömer att frågeställningen inte utgör ett revisionsärende.

Sammanfattning
Joakim Wendel informerar om bakgrunden till att kommunrevisionens tillskrevs. Det gäller
kommunledningens agerande i samband med transitboendet. Enligt Joakim Wendel är kommunalrådets och ledningens agerande felaktigt och kommunalrådet har, enligt honom, agerat i
frågan utöver sina befogenheter. Kommunen har därför fått orättvis negativ publicitet och
kommunledningen har agerat på ett felaktigt sätt mot en egenföretagare. Enligt Joakim Wendel är det oklart huruvida kommunalrådet har återrapporterat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 116

Granskningsplan ”Uppföljning granskning placering
barn och unga”
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att godkänna granskningsplanen.

Sammanfattning
Revisorerna diskuterar granskningsplanen och gör bedömningen att det är en viktig uppföljning utifrån vad som framkom i tidigare granskning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 9/11
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§ 117

Aktivitetslista
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till aktivitetslista.
Sammanfattning
Ordförande presenterar förslag till aktivitetslista för bland annat närvaro på kommunstyrelsemöten.

§ 118

Kommande möten
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att arbeta enligt förslag och
 att revisorerna funderar på en eventuell granskning av IFAB.

Sammanfattning
Enligt revisionsplanen skall revisorerna göra ett studiebesök inom hemtjänsten inklusive intervjuer med produktionschef, ansvariga för hemtjänst och personalgrupp. Parallellt vill revisorerna prata om GUC med produktionschefen och med Ulla Wram angående de iakttagelser
som gjordes i samband med studiebesöket på Göinge Utbildningscenter. Revisorerna önskar
också få en redogörelse för hur kommunens näringslivsarbete fortskrider. Förslag på schema
för den 18 september enligt nedan:
Förmiddag: Jonas Rydberg (näringslivsfrågor), Ulla Wram (Göinge Utbildningscenter) och
Bengt Gustafson (hemtjänst och Göinge Utbildningscenter)
Eftermiddag: enhetschef för hemtjänsten och personalgruppen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 10/11
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Forts § 118
Bertil Jönsson lyfter frågan om fördjupad granskning av kommunens aktiebolag. Specifikt
diskuteras IFAB och möjliga revisionsfrågor utgörs av huruvida aktiebolagslagens regler
följs, om bolaget följer ägardirektivet och vilken risknivå bolaget befinner sig på vad gäller
byggnader och nuvarande hyresgäster och vilket kapital som krävs för att anpassa byggnader
för annan verksamhet. Sammantaget skulle det innebära en genomlysning av företaget.

§ 119

Tillkommande ärenden
Revisionens beslut:
 Revisorerna beslutar att Bengt Magnstedt och Lars Eriksson får i uppdrag att uppdatera
revisonsplanen.

Sammanfattning
Revisorerna diskuterar tidsaspekten av när granskningsinsatser skall ske.

§ 120

Mötets avslutande
Ordförande tackar de medverkande för dagens möte.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 11/11

