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§ 146

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 147

Justeringsperson
Ordföranden konstaterar att det inte föreligger förvaltningsärenden, varför mötet
dokumenteras med minnesanteckningar.

§ 148

Fastställa dagordning
Revisionens beslut:
-

att arbeta enligt föreslagen dagordning.

Sammanfattning
Dagordningen presenteras.

§ 149

Inkomna / avsända handlingar
Revisionens beslut:
-

att lägga informationen till handlingarna.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Inkomna handlingar
- Inga inkomna handlingar
Utgående handlingar
- Inga utgående handlingar

§ 150

Revisionens egen budgetuppföljning
Revisionens beslut:
-

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
-

Ingen ny uppföljning av ekonomin har inkommit.

§ 151

Minnesanteckningar 2018-10-17
Revisionens beslut:
-

att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från föregående möte presenteras.

§ 152

Kurser och konferenser
Revisionens beslut:
-

att Staffan Eriksson och King Berger Persson deltar på EY:s utbildningsdag den 30
november.

Sammanfattning
EY genomför utbildningsdag den 30 november.

§ 153

Presentation av kommunens arbete med Lag (2006:544) om
kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära
händelser
Revisionens beslut:
-

att frågeställningen hänskjuts till nästa sammanträde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Presentation av granskning Kommunens arbetsmarknadsåtgärder
Revisionens beslut:
-

att godkänna rapporten och missivet

-

att presentera rapporten för kommunchef och kommunstyrelsens ordförande
före granskningen skickas vidare till kommunstyrelsen och fullmäktiges
presidium.

Sammanfattning
Kommunen har inrättat en avdelning som heter Inflyttning och arbete med 90 anställda.
Arbetsmarknadsenheten är den senast uppbyggda enheten inom avdelningen. Tanken är att
En-väg-in ska gälla för att de som behöver stöd från arbetsmarknadsenheten eller
socialtjänsten. Målet är att sysselsättningsgraden ska öka i kommunen, dvs
självförsörjningsgraden ska öka.
Arbetsmarknadsenhetens stora projekt är Goinge Forward, beslut om att projekt ska fortsätta
efter 2019 har fattats. Finansieringen är inte längre via EU-medel utan sker helt i kommunens
egen regi i fortsättningen. Arbetsmarknadsenheten är också engagerad i andra projekt kring
arbetsmarknadsåtgärder: Extratjänster, Within, Göinge Ung, AFFE, NANA och hela familjen.
Det finns en överenskommelse mellan kommunen och AF och FK, den sk LÖK:en (Lokal
Överenskommelse). Tidigare har detta samarbete inte fungerat, under senare tid har
kommunen lagt fokus på att etablera ett bättre samarbetsklimat. Brister i samverkan har ofta
berott på organisationsförändringar hos AF. Idag finns bättre samverkan mellan Goinge
Forward och AF. Tanken är att ha en ny form för samverkan. Bland annat har AF och
Arbetsmarknadsenheten lokaliserats i samma lokaler för bättre samverkan.
Efter etableringen går individen över till JOB:en (jobb- och utvecklingsgarantin) med lägre
ersättning än vad vederbörande haft i etableringsfasen.
Arbetsmarknadsenheten gör månadsuppföljning. I uppföljningen anges antalet nya ärenden,
antalet avslutade ärenden samt utvecklingen av försörjningsstöd. Den svåra frågan är att hitta
en bra mätmodell, eftersom det hela tiden finns ett in- och utflöde av personer, vilket gör det
svårt att förstå vilket resultat kommunens insatser uppnår.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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När det gäller uppföljning och rapporteringar saknas analyser och prognoser. Det görs
muntligen men det finns ingen dokumenterad prognos. Det finns numera en statistik från AF
om antalet sökande som övergår till jobbgarantin. Anledningen till att det inte finns
dokumenterade prognoser har inte kunnat fastställas.
Bedömningen är att det behövs en prognos och en uppfattning om den förväntade
utvecklingen. Vidare behöver samverkan utvecklas med AF samt att tydliggöra vilka insatser
som ska prioriteras utifrån resultat inom Goinge Forward.

§ 155

Sammanställning av grundläggande granskning
Revisionens beslut:
-

att godkänna sammanställningen av den grundläggande granskningen.

Sammanfattning
Lars Eriksson presenterar sammanfattningen av årets grundläggande granskning, vilken ska
presenteras för fullmäktige.

§ 156

Tillkommande ärenden
Bertil Jönsson informerar om upphandlingen av entreprenörer för byggen av förskolor och
skolor, där kommunen har fått kompensera två kontrakterade entreprenörer i ett
ramavtalsförfarande. Förslaget är bjuda in kommunchefen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Angående diskussion om sekreterarstöd är förslaget att ta hjälp av kansliet när det gäller
mötesbokningar med personer inom organisationen.

§ 157

Nästa möte
Möte är den 19 november. Det kan bli heldagsmöte.

§ 158

Mötets avslutande
Ordförande avslutar sammanträdet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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