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§ 105  Mötets öppnande 

Tjänstgörande ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
  
§ 106 Godkännande av dagordning 

Anders föreslår punkt om numrering av paragrafer under punkten övriga frågor. 
Förslag om att slopa punkten föregående mötes protokoll. 
 
Revisorerna beslutar: att tidigare protokolls paragrafer inte justeras efter besked 
efter kommunkansliet etc. Se vidare § 109. 
 
att: godkänna dagordningen 
 

§ 107 Val av sekreterare 
Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
 

§ 108 Val av justerare och tid för justering 
Birger väljs som justeringsperson.  
Justering ska ske senast 2021-09-21. 
 

§ 109 Föregående mötes protokoll 
Fråga om tidigare protokoll behöver justeras då det i augusti månads protokoll 
var ett hopp i paragrafnumreringen från juni månads protokoll. Göran Acketoft 
har ställt frågan till kommunkansliet hur protokollet skulle kunna justeras i 
efterhand så att numreringen blir löpande utan uppehåll. Kommunkansliet 
svarar att det inte är nödvändigt om det inte är så att det handlar om 
beslutsparagrafer, vilket det i det här fallet inte är. 
 
Revisorerna beslutar: 
att: numreringen av paragraferna fortsätter i följd från och med augusti månads 
protokoll. 
 

§ 110 Dialogmöte med BIN presidium 
Revisorerna ställde följdfrågor utifrån svaren i som inkommit på i förväg 
utsänd frågeformulär. Bland annat diskuterades effekterna av kommunens nya 
styrmodell och dess påverkan på nämndens målformuleringar. Även nämndens 
stora beroende av riktade statsbidrag lyftes fram.  
 

§ 111 Föredragning av delårsbokslutet, Anna Falkenstam 
Ekonomichef Anna Falkenstam föredrog kommunens delårsbokslut per den 
sista augusti. Delårsbokslutet är tidigarelagt en månad jämfört med tidigare år i 
syfte att få bättre och snabbare beslutsunderlag för resten av året. Anna 
konstaterar att kommunen har en mycket stark ekonomi men att 
måluppfyllelsen avseende verksamheten inte ser lika gynnsam ut. 
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§ 112 Föredragning av granskningen av delårsbokslutet, Anna Lönnberg 
 Auktoriserad revisor Anna Lönnberg föredrog sin granskning av delårsbokslutet 

och konstaterar detsamma som ekonomichefen, att kommunen har en stark 
ekonomi. Konstaterades även att delårsbokslutet inte uppvisar några väsentliga 
felaktigheter. 

 
§ 113 Revisorernas bedömning av delårsrapporten 
 Revisorerna gör utifrån delårsbokslut och granskningsrapporten rörande 

delårsbokslutet en bedömning. Bedömningen står i samklang med resultatet av 
granskningen.  

 
Revisorerna beslutar: 
att: Bedömningen skickas till kansliet för vidare befordran till fullmäktige. 
 

§ 114 Projekt/granskningar 
Lekmannarevision i kommunens bolag är inte startad. Anders kommer att medverka vid 
träff med VD och styrelsens ordförande. Göran bokar möte. 
 
Diskuterades hur frågorna från pensionärsorganisationerna rörande trygghetsboende ska 
besvaras. Förslag om att ärendet får vila i avvaktan på beslut om regler och riktlinjer för 
trygghetsboende och ekonomisk ram ställdes. Anders meddelar att socialnämnden 
utreder frågan och att socialnämnden an tagit fram riktlinjer för trygghetsboende.  
 
Revisorerna beslutar: 
att: svara pensionärsorganisationerna att frågan håller på att utredas inom 
socialnämnden och att man tagit fram riktlinjer för trygghetsboende. Hänvisa till Linda 
Tholén. Revisorerna går inte vidare med projektplanen för närvarande. 

 
 

§ 115 Rapport från protokollgranskning 
 Birger rapporterar från räddningsnämnden. Förslag till handlingsprogram för att 

uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor har tagits fram. Förslaget ska skicka på 
remiss under perioden 2021-09-08 till 2021-10-31 och ska antas av respektive 
fullmäktige i Åstorp och Klippan. Delårsbokslut har upprättats. Konstateras att nya 
styrmodellen innebär att målen för räddningsnämnden måste omarbetas. Prognosen är 
budget i balans. En förstudie om förläggning av en ny station ska göras. 

  
 Kristoffer rapporterar från kultur- och fritidsnämnden. Det finns inget protokoll upplagt 

och därmed ingenting att rapportera den här gången. 
 BIN har beslutat om delårsbokslutet och prognosticerar en budget i balans för 2021. 

Nämnden har fått en del av coronamiljonen. Pengarna ska fördelas huvudsakligen till 
grundskolan. 

 
 Anders rapporterar från socialnämnden. Nämnden byter inriktning från varm mat till 

cook and chill. Nämnden vill övergå till cook and chill permanent. Utvärderingar har 
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gjorts. Som en del i kvalitetssystemet redovisas synpunktshantering. Det är oftast 
anhöriga som framför synpunkter. Detta redovisas en gång i halvåret till nämnden. 38 
synpunkter har inkommit. Nya formuleringar i reglementet ang arbetsmiljöansvar har 
införts. Nämnden har antagit riktlinjer för budget och skuldrådgivning. 
Avvikelserapportering är också en del av kvalitetssystemet. Vanligaste avvikelsen är att 
det blir fel i tilldelning av mediciner samt fallolyckor. Delårsrapporten prognosticerar en 
budget i balans för 2021. 

    
 Revisorerna beslutar: 
 att: lägga informationen till handlingarna 
 
 
§ 116 Budget/utfall 
 Göran presenterar budgetutfallet t.o.m. juli månad. Prognosen är att budgeten är i 

balans. Ytterligare någon granskning skulle kunna genomföras. 
 
 Revisorerna beslutar: 

att: Göran går igenom de förslag till granskningar som har lett fram till den 
revisionsplan som gäller för 2021. Göran ska sedan lämna förslag till granskningar.  

 
§ 117 Delgivningar/anmälningsärenden 

Inga delgivningar/anmälningar föreligger. 
 

§ 118 Övriga frågor 
En av fullmäktigeledamöterna har begärt ut granskningen av Systematiskt 
arbetsmiljöarbete och dagordningen för kvällen sammanträde. Dokumenten är ännu 
inte att betrakta som allmän handling. 
 
Anställningar. Kan man utföra en granskning om detta? Anställningar görs utan 
annonsera ut. Kan Göran ta fram ett förslag till hur det kan granskas.  
 
Revisorerna beslutar: 
att: lämna ut kallelsen men inte granskningsrapporten. Granskningsrapporten är offentlig 
när svar på missivet besvarats av socialnämnden. 
Att: Göran pratar med HR om det finns något regelverk/rutiner att följa vid anställningar 
eller om det är upp till varje chef att anställa vem de vill. 

 
§ 119 Nästa möte 

Nästa sammanträde är den 12 oktober i Björnekullasalen om situationen med covid-19 
så tillåter. 
 


