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§ 44

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

§ 45

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

§ 46

Fastställa dagordningen
Revisionen beslut:


att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning
Ordföranden presenterar föredragningslistan. Punkterna om kurser och konferenser samt budgetuppföljning utgår då det inte gäller den gamla revisionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 3/7
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§ 47

Gemensam granskning med Region Skåne
Revisionen beslut:


att Lars Eriksson och Bengt Magnstedt tar fram ett förslag på missiv

 att Lars Eriksson skickar ut en papperskopia av rapporten.
Sammanfattning
Revisorerna diskuterar rapporten.

§ 48

Minnesanteckningar 2015-02-17
Revisionens beslut:
 att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna
 Lars Eriksson får i uppdrag att kontakta ekonomichefen om inbjudan till slutrevisionen.
Sammanfattning
Bengt Magnstedt redovisar minnesanteckningar. Svar har inte inkommit från ekonomichefen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 4/7
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§ 49

Diskussion med kommunstyrelsens presidium
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Revisionen har bjudit in kommunstyrelsen för att diskutera slutsatser kring tidigare granskningar. Diskussionen rör revisionens rekommendationer avseende delegation och organisation inom kommunstyrelsen. Tjänstemannaskrivelsen föreligger ännu inte men det förs en mer
principiell diskussion kring styrning av kommunen utifrån budget, målstyrning, delegation
och beslutsnivåer. Kommunalråden har sinsemellan olika uppfattningar om det lämpliga med
delegerad beslutsrätt för hela internbudgeten. Från ett kommunalråd framförs en annan tolkning av kommunallagen och vad det innebär att kommunfullmäktige beslutar exklusivt om
mål och prioriteringar och huruvida det har bäring på ekonomiska beslut och internbudget.
Tidigare fastställde kommunstyrelsen en internbudget och kommunstyrelsen riskerar att
hamna på en för låg detaljnivå om förändringar i internbudget skall beslutas politiskt. Kommunchefen har inte flyttat pengar från en verksamhet till en annan verksamhet, trots den delegerade beslutsrätten. Kommunstyrelsens uppfattning är att styrning skall ske med prioriteringar och inte med pengar. Att det har gått bra för kommunen under alla år sedan omorganisationen, beror på en hög grad av delegation. Att lyfta upp beslut till politiken innebär en fördröjning i beslutsgången, som skulle leda till en sämre ekonomi. Kommunstyrelsen och förvaltningen arbetar för en tydligare uppföljning. Om förvaltningen visar negativa avvikelser
för hela verksamheten måste kommunchefen föra ärendet vidare till kommunstyrelsen och
fullmäktige. Kommunstyrelsen menar att det finns en noggrann månadsuppföljning och från
den följer en viktig diskussion som klargör prioriteringar. I realiteten ger den nuvarande modellen en bättre och mer engagerad styrning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 5/7
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Forts § 49
När det gäller frågeställningar kring hur utskotten skall arbeta, finns det ett förslag framtaget.
Tanken var att beslut skulle fattats tidigare men det blev uppskjutet på grund av valet. Det
kommer i en nära framtid att fattas ett beslut om arbetsformer och arbetssätt i utskotten. Omsorgs- och utbildningsutskottet kommer att få ansvar för verksamheten samt ett utvecklingsansvar.

§ 50

Ansvarsprövning för budgetåret 2014
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Lars Eriksson redovisar förslag till revisionsberättelse för nämnder samt revisionens verksamhetsberättelse. Revisorerna föreslår en del förändringar och konstaterar att vissa delar behöver anpassas utifrån resultatet av granskningen av årsbokslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 6/7
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§ 51

Kommande möten
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Revisorerna närvarar på kommunstyrelsesammanträdet den 11 mars kl. 14.00. Slutrevision
hålls den 13 mars med start kl 08.30. Alexander Carlsson kommer och redogör för årsbokslutet, ekonomichefen är inbjuden för att redogöra för den interna kontrollen, kf:s presidium är
inbjudet till kl 11.30.

§ 52

Tillkommande ärenden
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Inga tillkommande ärenden.

§ 53

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 7/7

