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 76 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 77 

Val av justerare  

Minnesanteckningar kommer att hållas. Samtliga revisorer får 
minnesanteckningarna för kontroll.  

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 78 

Möte med ElmNet AB  

Ordförande hälsar bolagsrepresentanterna välkomna.  

Linus Aldefors (EY) informerar hur lekmannarevisorerna avser att 
granska bolagen framgent.  

Våren 2012 påbörjades stamnätsutbyggnaden i tekniska förvaltningens 
regi. 2014 bildades ElmNet AB. Därefter har bolaget övertagit fyra 
landsbygdsprojekt och köpt upp fyra byanät. Älmhult är nu kommunen 
med höst andel anslutna hushåll på landsbygden i Kronobergs län.  

Bolagets uppdrag enligt direktiv och bolagsordning är att tillhandahålla 
fibernät och datakommunikation i kommunen.  

Bolaget har ett passivt nät (svartfiber) till privatkunder och företag. 
Externa aktörer är kommunikations-operatör. IT-avdelningen på 
kommunen är kommunikations-operatör i fibernätet. Därtill har VA ett 
eget fibernät som är separerat från det publika nätet.  

Bolaget kommer att bli medlem i Sydlänk innan årets slut. Det är ett 
aktiebolag som det tecknas samverkansavtal med. Sydlänk är kontakt till 
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externa bolag. Däri kan bolag efterfråga samtliga samverkansaktörers 
erbjudande om att koppla in bolag till fibernäten.  

ElmNet:s prognos för helåret är ca 4500 anslutna kunder med en 
omsättning på 8,8 mnkr. Resultatet förväntas bli -472 tkr. Dock ska 
kapitaltjänstkostnader inte belasta bolaget. Utan dessa kostnader skulle 
resultat på 650 tkr. Underskottet tas av ägartillskott på 40 mnkr varav ca 
37 mnkr återstår. Balansomslutningen uppgår till 156 mnkr.  

VD-tjänsten är 60 procent. Därtill har bolaget en ekonom på 75 procent 
samt en vikarie som är timanställd. Därtill finns en projektör som är 
anställd på 50 procent.  

De betydande affärsmässiga utmaningarna och riskerna som föreligger 
bolaget är att andra operatörer utmanar på de attraktiva områdena. Även 
att fastighetsägare väljer gruppanslutningar för samtliga användare 
istället för att enskilda användare beställer fiber. Därtill kan 5G bli en 
utmanare då de erbjuder höga hastigheter, detta kräver dock också 
fiberutbyggnad.  

Nya regler om säkerhet och robusthet för infrastruktur kring fibernät har 
beslutats om. PTS är tillsynsmyndighet. Bolaget har gjort en 
säkerhetsskyddsklassning. EU-regleringar kan komma att påverka 
fibernätsbolag. Andra risker är olika former av sabotage och 
cyberattacker.  

Ordförande tackar representanterna för deras deltagande.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

  79 

Avrapportering Granskning av kompetensförsörjning och 
arbetsmiljö inom grundskolan 

Ordförande hälsar Sara Shamekhi (EY) och Anna Färdig (EY) välkomna.  

Granskningen har utgått från mål och riktlinjer, kartläggning av 
kompetensbehov, åtgärder och arbetsmiljö.  

Den sammanfattande bedömningen i är att utbildningsnämnden delvis 
har ändamålsenliga strategier för att säkerställa kompetensförsörjning av 
lärare samt ett tillräckligt arbete för att behålla personal.  

Det framgår av granskningen att det saknas formulerade målsättningar 
vilket skapar en otydlighet i vilka åtgärder som skolorna ska vidta.  
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Det saknas kartläggningar av kommande behov vad avser 
kompetensförsörjning. 81 procent av personalen har högskoleutbildning. 
76 procent inom grundskolan har legitimation, dock varierar andelen stort 
mellan skolor, 42-100 procent. Samtliga rektorer har genomgått eller 
genomgår rektorsutbildning.  

Det framkommer i granskningen att det finns skolor där det är svårt att 
anställa tillräckligt med lärare. Det saknas strategi eller handlingsplan för 
skolor med svårigheter att anställa lärare.  

Möjlighet att läsa upp behörighet erbjuds. Dock saknas förteckning av 
utbildningsmöjligheter.  

Avseende systematiskt arbetsmiljöarbete samlas kunskap in genom 
enkät till skolor. Medarbetarenkät görs vartannat år till samtliga anställda. 
Resultaten sammanställs i en rapport, det saknas dock åtgärdsförslag 
kopplat till resutalten.  

I granskningen lämnas tre rekommendationer.  

Förslag på missiv presenteras.  

 

Beslut 

Att godkänna granskningen och att ge Linus Aldefors (EY) i uppdrag att 
sända över rapport och missiv till utbildningsnämnden.  

 

80 

Budgetskrivelse till följd av förändringar av lagstiftning 

Revisorerna diskuterar nästkommande års budget till följd av ändrad 
lagstiftning och förutsättningarna kopplat till ny mandatperiod.  

 

Beslut 

Linus Aldefors ges i uppdrag att ta fram förslag på budgetäskande samt 
bjuda in fullmäktiges presidierepresentanter till nästkommande möte.  

 

81 

Ytterligare granskningsinsats 

Revisorerna diskuterar möjliga granskningsinsatser. Markanvisningar, 
fastighetsunderhåll och biblioteksplanering diskuteras.  
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Beslut 

Linus Aldefors ges i uppdrag att ge förslag till projektplan avseende 
biblioteksplanering för beslut vid novembermötet.  

 

 82 

Inkomna handlingar 

• Föregående sammanträdes minnesanteckningar.  

• Fullmäktiges beslutsexpediering om nyvald revisor 

• Protokoll från gemensamma överförmyndarnämnden 

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Nämnds- och bolagsbevakning 

Kommunstyrelsen – Kommunen har en skuld på 1,46 miljarder kronor. 
Under perioden har 100 mnkr ytterligare lånats upp. Fyra av lånen har 
omförhandlats under 2022. 1,7 miljarder är upplåningstaket. Kommunen 
har 117,4 mnkr i borgensåtagande.  

Kultur och fritidsnämnden – Enligt delårsbokslutet uppvisas underskott 
på 1,2 mnkr. Detta är hänförligt till ny konstgräsplan. Exklusive 
investeringen uppvisar nämnden ett nollresultat. Det har bildats en 
Thaiboxningsförening i kommunen som beviljats startbidrag.  

Utbildningsnämnden – En biblioteksplan kommer att beslutas om. 
Eventuell upprustning av Haganässkolan kommer att beslutas av 
kommunstyrelsen. Ytterligare rektor ska anställas till Klöxhult skola. 
Älmhults kommun och Osby kommun har ett avtal om pedagogisk 
omsorg i förskola, grundskola och förskoleklass. Förslag på nytt avtal 
avslogs. Nämndens presidium ska utarbeta nytt förslag med Osby 
kommun.  

Miljö- och byggnämnden – Nämnden har givit bygglov för tillbyggnad och 
bullerplank vid Linnéskolan. Kostnaden för bygglovet uppgår till 281 tkr. 
Nämnden uppvisar ett överskott i delårsbokslutet.  

Socialnämnden – Nämnden uppvisar 2,5 mnkr i negativ avvikelse. Detta 
är primärt hänförligt till hemtjänsten som uppvisar en negativ avvikelse 
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på 8 mnkr. Nämnden har 25 icke verkställda beslut. Det framförs att 169 
undersköterskor har undertecknat ett protestbrev avseende nattschema.  

Tekniska nämnden – Vattenförsörjningen i norra delen av kommunen är 
problematisk. Beslut om ny vattenledning är beslutad om. Nämnden har 
beslutat om anslag för utredning om nya lokaler för vuxenutbildning.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 84 

Utbildningar och kurser 

Fredagen den 21 oktober erbjuder EY utbildning i miljö och hållbarhet.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 85 

Information / Övrigt 

Det informeras om behovet av ett extra revisionssammanträde den 24:e 
oktober med anledning av delårsbokslutet.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att extrainsatt möte kommer att hållas den 24e 
oktober klockan 14:00 på EY:s kontor i Älmhult.  

 

 86 

Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa ordinarie sammanträde är den 15:e november klockan 09:15 
Römningen.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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