Kultur- och utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-04-18

§

Ärendelista

§ 75

Dnr 2018-000121
Närvarorätt för utomstående
Dnr 2018-000115
Svar på revisionsberättelse för år 2017

§ 76

Laholms kommun
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 18 april 2018
Protokollet som justerats den 18 april 2018, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm
Alexandra Fagerström
Kommunsekreterare
_________________________________________________________________
Bevis om anslag
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den
18 april 2018 till och med den 11 maj 2018 intygas.
………………………………………………
Alexandra Fagerström
Kultur- och utvecklingsverksamheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-18

Plats och tid

Campus Laholm, klockan 13:00 – 13:55

Beslutande

Cecilia Roos (M), ordförande
Gunnar Gullander (C)
Magnus Johansson (S)
Johan Johansson (M)
Gudrun Pettersson (C)
Martin Petersson (MP)
Lennart Hansson (KD)
Karl-Fredrik Tholin (S)
Ingrid Sjöberg (M)

Övriga deltagande
Kaj Talik (C), ersättare
Jan Gottfriedson (L), ersättare
Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare
Stina Lindberg (S), ersättare
Ingela Månsson, tillförordnad verksamhetschef
Alexandra Fagerström, kommunsekreterare
Tilda Sevandersson, praktikant Osbecksgymnasiet
Olivia Ranstorp, praktikant Osbecksgymnasiet
Utses att justera

Lennart Hansson (KD)

Plats och tid för justering

Campus Laholm 18 april 2018 klockan 14:15

Paragrafer

§§ 75-76

Sekreterare

__________________________________
Alexandra Fagerström

Ordförande

__________________________________
Cecilia Roos (M)

Justerande

__________________________________
Lennart Hansson (KD)

Sid
1 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 75

Sammanträdesdatum

2018-04-18

Dnr 2018-000121

Närvarorätt för utomstående
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Praktikanterna Tilda Sevandersson och Olivia Ranstorp från årskurs
två, samhällsprogrammet, Osbecksgymnasiet medges närvarorätt
vid kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde.
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ____________________________

Sid
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 76

Sammanträdesdatum

3

2018-04-18

Dnr 2018-000115

Svar på revisionsberättelse för år 2017
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar skrivelse från den 18
april 2018 som förklaring till kommunfullmäktiges presidium gällande revisionsberättelse för år 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har överlämnat revisionsberättelse för år 2017
till kommunfullmäktige gällande den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag: Laholmshem
AB och Kommunfastigheter i Laholm AB.
Granskningens syfte har varit utifrån kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningens syfte har varit att genomföra med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning som redovisas i bilagan ¨Årsredogörelse för revisionen år 2017¨ och under året avlämnade revisionsrapporter.
Revisionen riktar anmärkning mot kultur- och utvecklingsnämnden
för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt ärendeberedning.
Efter genomförd granskning av kultur- och utvecklingsnämndens
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av beachvolleyturneringen och cykelfestivalen bedömer revisionen att nämnden måste
förstärka och tydliggöra den interna styrningen och kontrollen. Revisionen bedömer framförallt att nämndens kontrollmiljö är svag och
otillräcklig. Revisionen riktar därför anmärkning mot kultur- och utvecklingsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och
kontroll samt för otillräcklig ärendeberedning. Ärendeberedningen
bedöms otillräcklig på grund av bristande insyn i beslutsärenden genom att beredningen hanterats informellt och inte formaliserats.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kultur- och utvecklingsnämndens presidium 2018-0411
Kommunrevisionens skrivelse till kommunfullmäktige 2018-04-10
Forts

Ordförandes signatur: ______________________________

Sid

Justerandes signatur: ____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-18

forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Gudrun Pettersson (C): Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar
skrivelse från den 18 april 2018 som förklaring till kommunfullmäktiges presidium gällande revisionsberättelse för år 2017.
Beslutsgång
Ordförande finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Gudrun Petterssons (C) förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ____________________________

Sid
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