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§ 82

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 83

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

§ 84

Fastställa dagordningen
Revisionens beslut:
 att godkänna förslaget till dagordning
Sammanfattning
Ordförande presenterar förslag till dagordning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 3/12
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§ 85

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

Granskningsrapport från IT-kommuner i Skåne AB.

§ 86

Minnesanteckningar 2017-04-28
Revisionens beslut:


att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Inga kommentarer lämnas till minnesanteckningarna för den 28 april.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 4/12
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§ 87

Revisionens egen budgetuppföljning
Revisionens beslut:
-

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av revisionens ekonomi per 30 april 2017 redovisas med en förbrukning på 25%.

§ 88

Kurser och konferenser
Revisionens beslut:
 Jan-Erik Larsson och Niclas Malmberg anmäls till utbildningsdagen.
Sammanfattning
Kursinbjudan har inkommit från EY avseende den 31 maj.

§ 89

Ev möte med Patric Åberg angående Göingehem AB
Paragrafen utgår.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 5/12
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§ 90

Presentation Lokalförsörjningsplaner
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Det finns en befolkningsprognos som ligger till grund för planeringen men den stämmer inte
fullt ut. I planeringen följs den demografiska prognosen, eftersom det är det rättesnöre som
finns. Planen görs både för byarna och för helheten. Det är trots allt ett bra underlag. Inför
resultatplanen beaktas demografiplanen, försöker se 6-7 år framåt. Demografiprognosen är
ytterst grunden för investeringsplanerna. Objekten kan sedan flyttas mellan de enskilda budgetåren. Uppdaterar investeringsplanen mellan åren. Förbereder med färdiga detaljplaner och
kan sätta igång med byggnationen per omgående.
Det finns en grupp med verksamheterna fastighet och ekonomi som går igenom behoven både
på kort och långs sikt. Det finns en demografiskt puckel i Hanaskog och Knislinge. De lokaler
som iordningställs till förskolor skall kunna ställas om till grundskolor. Mikael Hansson bedömer att det finns en bra kontroll sett över en femårsperiod. Investeringsplanen ökar med
50%, från 200 miljoner till drygt 300 miljoner. Har ett forum mellan olika intressenter, vilket
inkluderar SBVT AB med flera för att samordna.
Det finns en prognos för äldreboenden. Bygger Västanvid för närvarande med mer kapacitet.
Totalt sett ökar boendeplatserna med 24. Efterfrågan på platser är störst i Knislinge och
Broby. Antalet äldre (85+) kommer att öka mycket. För att möta behovet kommer det att
byggas sk ”mellanbostäder”, som innehåller nära service men samtidigt med integritet.
Det finns ett LSS-boende i planen. Det ett problem inom LSS-verksamheten att man inte klarar av vissa boenden och att det istället blir dyra lösningar. Verksamheten har prövat med köp
av villor med egna lösningar. Det är svårt att planera, lokalerna är beroende av vilken typ av
brukare som är på väg in.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 6/12
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Forts § 90
När det gäller idrottshallar så är situationen god, har gjort uppdateringar i befintliga. Det finns
ett antal verksamheter, som är tillfälliga, som behöver flyttas runt. Det är hela tiden karuseller,
för att optimera lokalutnyttjandet. Totalt sett är situationen acceptabel inom kommunhuset
men det kommer att behövas en förändring på sikt.
Mikael Hansson undersöker vilka fastigheter som finns för försäljning, det är grundtanken att
försöka få ordning på faktiska fastigheter. Det gäller att ha en effektiv organisation hela
vägen.
Siemens har klarat 95% av vad som skulle uppnås med energieffektiviseringarna. Den egna
personalen har fått så mycket utbildning så att de klarar detta fortsättningsvis, varför avtalet
inte har förlängts.

§ 91

Hemtjänstuppföljning
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Alexandra Persson redovisar hur uppföljningsmatrisen är uppbyggd. De kostnader som överskrider är framför allt kostnader för sjukfrånvaro och vikarier. Sedan är det antagligen så att
mindre justeringar behöver göras i ersättningen, det gäller ersättning för bilar, personalkläder
med mera.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 7/12
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§ 92

Möte med räddningschef Andreas Bengtsson
Revisionens beslut:
 att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Andreas Bengtsson, tidigare brandingenjör med ansvars för utryckningsverksamhet. Blev
räddningschef den 1 juli 2016.
Handlingsprogrammet antogs i februari 2017, vilket tar sin utgångspunkt i LSO och Lagen
om extraordinariehändelser. I samband med handlingsprogrammet har det gjorts en riksinventering. De händelser som volymmässigt är störst är sjukvårdslarm, trafikolyckor och ökat antal bränder. Det totala antalet uppdrag ökade mellan 2015 och 2016 med 20%. Antalet bränder
ökar liksom trafikolyckorna. Det senare är en konsekvens av fler transporter och fler bilar. De
svåra olyckorna minskar men det blir fler olyckor. Det ökade antalet bränder beror på spisbränder. I Kristianstad kommun har man inte varit så framåt vad gäller det förebyggande arbetet. Det finns satsningar med ABK, men räddningstjänsten har inte fört de diskussioner med
deltidsbrandmän. Det är svårt att få ihop det förebyggande arbetet med deltidsbrandmän.
Dock är det förebyggande arbetet en samhällsfråga som inkluderar fastighetsägare mfl.
Plan för verksamheten innehåller tillsynsplan 2016 -2019. Fristerna är ofta mellan 2 – 4 år.
Rapporterar till TT-nämnden om tillsynen. Bilden är att det sköts bra med informationen mellan samhällsbyggnadsavdelningen och räddningstjänsten.
På alla stationer finns en platschef, träffar dem 2 ggr per år. I Broby och i Sibbhult har det
tidigare aldrig varit problem. I Sibbhult står tre företag för 85% av personalen. Idag stämmer
numerären men inte kompetensen. Det saknas rökdykare. Idag saknas den en person i varje
lag. Skall vara ett befäl plus fyra brandmän, är idag 1+3. Kan inte göra insats utan stöd från
Kristianstad, vilket gör att det tar tid. Kan inte påbörja med rökdykare med den insatsen som
kommer först.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 8/12
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Forts § 92
Förslag på lösning är att kommunen rekryterar ur sina egna led. Risken är att Göinge ser det
som ett Kristianstadproblem, dvs att lösa bemanningen.
Bemanningsfrågorna har krävt mycket tid i förhållande till vad avtalet säger mellan Kristianstad och Östra Göinge. Kommunen måste hjälpa till med rekryteringen.

§ 93

Redovisning av förstudie Bra start i livet
Revisionens beslut:
 att besluta om förstudien under §94.
Sammanfattning
Erik Wesser redovisar resultat från en förstudie kring visionen om En bra start i livet. En faktor handlar om behovet av samverkan. Det är ofta samma huvudman men ofta skilda världar.
Hur fungerar samverkan med BUP, BVC och psykiatrin? Konkret har det för Östra Göinge
kommun inneburit att man samlat skola och IFO i en organisatorisk enhet. Family Lab är en
modell som innebär att kommunen försöker få en samlad strategi kring barnet och att strategin
ska utgå utifrån barnens behov. Ett exempel är föräldrasupporten, en öppenvårdsinsats i skolan som ligger under elevhälsan. Den bemannas med en socionom en behandlare. Hittills har
elevhälsan arbetat mer med de äldre barnen men försöker arbeta sig ned mot de lägre åldrarna
tillsammans med föräldrar. Individ- och familjesupport, den vanliga öppenvården mot barn
och föräldrar, har organisatoriskt lyfts in i skolan, vilket är skillnaden mot den vanliga socialtjänsten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 9/12
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Forts § 93
Iakttagelser är att kommunen har en central elevhälsa men med lokala ambitioner. Det finns
en medvetenhet om att det behövs lokala insatser. Frågor som infinner sig är t ex hur är det
med likvärdigheten med tanke på att det är mycket delade tjänster, elevhälsans struktur och
dess arbetssätt? Finns det en gemensam hållning? Det är ofta upp till rektorerna. En viktig del
är att höra med andra rektorer hur läget är. De skilda utgångspunkterna från SoL och Skollagen ger utmaningar för verksamheten. Har man olika syn på problemen, olika förklaringsmodeller?
En fråga i sammanhanget är hemmasittare och korridorsittare. Når verksamheten rätt föräldrar? Hur fungerar det i integrationsgruppen mellan föräldrar och det svenska samhället? Hur
fungerar det med tilläggsbelopp? Det har varit en stor ökning av ansökningar från skolor och
kan det omsättas i insatser som ger resultat. Fungerar den politiska styrningen och uppföljningen? Transporteras informationen till individutskottet eller i KS i sin helhet?

§ 94

Revisionsplan - uppföljning
Revisionens beslut:
 att avvakta med granskningen av en God start i livet
 att bjuda in integrationssamordnare till junimötet med förberedda frågor.
 att bjuda in vd:ar för SBVT AB, IT-kommuner Skåne och ÖGRAB.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 10/12
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Forts § 94
Sammanfattning
Genomgång görs i förhållande till revisionsplanen. Uppdatering av planen är att bjuda in integrationssamordnare till junimötet och det är viktigt att förbereda frågor i förväg, så att vi
kan fatta beslut om en eventuell djupgranskning. Till augustimötet kommer Tommy Johansson att bjudas in. När det gäller planeringen av uppföljning av programhandlingar behöver det
antagligen att delas upp på två tillfällen. Lars Eriksson och Niclas Malmberg planerar för den
granskningen.
Diskussion följer kring granskning av God start i livet. Förslaget är att parkera granskningen
tillsvidare.

§ 95

Nästa möte
Revisionens beslut:
 att arbeta enligt presenterat förslag.
Sammanfattning
Nästa möte är den 14 juni

96

Tillkommande ärenden
Inga tillkommande ärenden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 11/12

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen
2017-05-22

§ 97

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 12/12

