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Sekreterare

Lars Eriksson, EY
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Justerare
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§ 31

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

§ 32

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

§ 33

Fastställa dagordningen
Revisionen beslut:


att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning
Ordföranden presenterar dagordningen.

§ 34

Inkomna/avsända handlingar
Sammanfattning
Inga inkomna eller utgående handlingar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 3/9
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§ 35

Tidigare minnesanteckningar 2016-02-17
Revisionens beslut:
 att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Bengt Magnstedt redogör kort för minnesanteckningarna. Notera i minnesanteckningar från
17 februari att besök på högstadieskolor skedde 3 och 4 februari, ej mars.

§ 36

Revisionens egen budgetuppföljning
Revisionen beslut:


att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Per dagens datum har revisionen förbrukat 26 tkr .

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 4/9
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§ 37

Kurser och konferenser
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
 att diskutera med PPB om användandet av IPads under fullmäktigemöten .
Sammanfattning
Sven Bolling informerar om politikerutbildningen. Tomas Carvonen informerade om revisionens uppdrag. Syftet med utbildningsdagen var att understryka fullmäktiges beslutande roll.
Information lämnas om förtroendevaldas användande av IPads under sammanträden.

§ 38

Möte med Jonas Rydberg
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Inflyttningsgeneralen skall för det första svara för att kontakt och information med kommunen
fungerar smidigt för alla som flyttar in till kommunen. För det andra handlar det om att migrationen fungerar väl. Det gäller att ha ett bra samarbete med AF för vuxna, dvs personer
med uppehållstillstånd, som skall in i etableringen, vilken AF ansvarar för. De behövs också
en enkel ingång till förskola och skola. Barnen måste förberedas genom en mottagningsfunktionen, som skall utreda vilka förkunskaper eleverna har och genomföra en social utredning.
Mottagningslokalen skall ligga bredvid vårdcentralen. Det är kommunens förhoppning att den
verksamheten skall vara igång inom en till två månader.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 5/9
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Forts § 38
Kommunledningen gör för närvarande en organisationsförändring för att kunna möta inflyttningen genom att samla vuxenutbildning, försörjningsstöd, SFI och inflyttningsorganisationen
till en enhet. Kommunen har sökt pengar från Länsstyrelsen för ett integrationsprojekt, vilket
handlar om att skapa nya mötesplatser. Tanken är att tillskapa särskilda mötesaktiviteter för
muslimska kvinnor och ett mentorsprogram för kvinnor. Det pågår ett bosättningsprojekt med
pengar från Länsstyrelsen i samverkan med fastighetsägarna om hur det kan bli fler bostäder.
Projektet pågår fram till hösten. För det tredje är det viktigt att återskapa en trygghet, där alla
goda krafter måste samverka. Gällande integrationen är den stora utmaningen skolan, som fått
motsvarande två nya årskurser per år. Kommunen har öppnat ytterligare ett HVB-hem för
ensamkommande flyktingbarn, vilket ger totalt tre hem men kommer också få öppna ett ytterligare med mellan 20-30 stycken platser.
När det gäller en bra start i livet beslutades ett styrdokument, där delar av programmet har
sjösatts. Det har gjorts en förstudie kring ungdomar som helt fallit mellan stolarna. Kommunen har inspirerats av en engelsk modell Family Lab, samverkan mellan förskolan, skola och
socialtjänst. En annan modell som kommunen arbetar efter är Lots-modellen, innebärande att
olika professioner samverkar kring enskilda barn och unga. Det behöver också göras en struktur eller organisationsförändringar även för att kunna hantera barn och unga som inte har goda
förutsättningar. Tanken är att socialtjänst och skola skall hänga ihop organisatoriskt i framtiden. Det nya området kommer att heta Familj och Utbildning. Samverkan såväl inom socialtjänst som mellan socialtjänst och skola kommer att ta tid, ser det på två års sikt.
Till nästa kommunstyrelsesammanträde kommer en rapport med bland annat redovisning av
internkontrollen, vilken för 2015 har haft följande kontrollområden: uppföljning av styr- och
ledningssystemet (1), förskola och grundskola med kvalitetsberättelse (2), anställnings- och
löneprocessen (3) samt interna processer inom stöd- och omsorgs (4).
För 2016 finns följande områden i internkontrollen: synpunktshanteringen (1), SFI och rätten
att börja inom 3 månader (2), överförmynderiverksamheten och återsökning av medel (3),
stöd och omsorg och beslut kring kontaktperson (4), hemtjänsten och kontinuiteten (5).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 6/9
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Forts § 38
Mätetalet är på vårdtagare med minst två insatser under en dag och mätperioden löper över 14
dagar. Rikssnittet är 15 personal och i ÖG är talet 19 personal/14:e dagsperiod. Det sista internkontrollområdet är avtalstroheten i förhållande till LOU (6).

§ 39

Möte m PPB
Revisionens beslut:
 att översända en plan för revisionens framtida arbete.
Sammanfattning
Revisionen redovisar nuläget vad gäller ansvarsprövning gällande kommunen, bolagen, gemensamma nämnder samt kommunalförbund. Vidare diskuteras slutsatser från granskningen
av studiero på kommunens högstadieskolor och hur granskningens slutsatser kan flyttas vidare till den politiska nivån.

§ 40

Diskussion ansvarsprövning
Revisionens beslut:
 att arbeta enligt förslag.
Sammanfattning
Den 3 mars heldag med återrapportering av granskning av bland annat hemtjänst. Under mötet skall förslag till revisionsberättelse tas fram.
Den 14 mars hålls slutrevision kl 13.00.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 7/9
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§ 41

Möte m KF:s presidium
Revisionens beslut:
 att översända en plan för revisionens framtida arbete
Sammanfattning
Revisionen presenterar förslag på arbetsmodell. Fullmäktiges ordförande föreslår att revisionen dokumenterar sina tankar och förslag samt översänder detta till fullmäktiges presidium.

§ 42

Nästa möte
Revisionens beslut:
 att arbeta enligt nedan.
Sammanfattning
Möte den 3 mars.

§ 43

Tillkommande ärenden
Sammanfattning
Inga tillkommande ärenden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 8/9
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§ 44

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 9/9

