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 1 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 2 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 3 

Inkomna handlingar 

Senaste mötesprotokollet avhandlas.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna. 

 

 4 

PM – Barn- och ungdomsvård, socialnämnden 

Revisorerna diskuterar innehållet i PM:et. Revisorerna vill att PM:et ska 
publiceras på kommunens hemsida.  

 
Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna. Linus Aldefors (EY) 
får i uppdrag att skicka PM:et till kommunledningsförvaltningen för 
publicering på hemsidan.  
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 5 

Projektplan – Granskning av styrning och ledning av 
socialtjänstens verksamhet för barn och unga 

Linus Aldefors presenterar projektplanen. Revisorerna lägger till en 
revisionsfråga enligt förslag från Sofia Holmberg (EY) till en kostnad av 
6000 kr.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att genomföra granskningen med avrapportering i 
mars.  

 

 6 

Revisionsplan 2022 

Revisorerna går genom risk- och väsentlighetsanalysen som upprättades 
under 2021. Revisorerna enas om att inkludera tre djupgranskningar i 
revisionsplanen för 2022.  

Baserat på risk- och väsentlighetsanalysen samt omvärldsbevakning lyfts 
fem förslag på granskningar som särskilt ska beaktas för revisionsplanen 
2022. Dessa är:  

Fastighetsunderhåll – Granskningen av styrning och uppföljning av 
underhållet av kommunens fastighetsbestånd. Granskningen ska också 
inkludera frågeställning och gymnasielokalers skalskydd och säkerhet 
mot bakgrund av händelser på gymnasieskolor i Eslöv och Kristianstad.  

Personalförsörjning och arbetsmiljö – Granskningen avser utbildnings-
nämndens förmåga att säkerställa en tillräcklig personalförsörjning till 
följd av ökad elevtillströmning med byggnation av nya skolor. 
Granskningen ska också bedöma nämndens arbete för att säkerställa en 
god arbetsmiljö och personalens välmående.  

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder – Socialnämndens 
kontinuerliga underskott de senaste åren har till del förklarats av en 
växande andel mottagare av försörjningsstöd efter flyktingströmmen 
2015. Socialnämnden erhöll 2021 ett extra tillskott avsedda för att 
minska antalet individer med försörjningsstöd. Granskningen avser 
bedöma socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med att få fler 
individer självförsörjande. Granskningen ska däri belysa samverkan för 
arbetsmarknadsåtgärder.  

Målsidsservice – Det har kommit till revisorernas kännedom att tekniska 
nämndens måltidsservice anses hålla låg kvalitet. Flera brukare inom 
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äldrevården uppges införskaffa sina måltider från andra håll. Syftet är att 
granska hur tekniska nämnden säkerställer uppföljning av brukares 
åsikter om måltidsservice samt en hög kvalitet på måltiderna.  

Exploateringsprocessen och markanvisningar – Det har till revisorerna 
framförts finnas otydligheter i tilldelningsprinciper av mark i kommunen. 
Dels vad avser tilldelning av mark, dels vad avser information till 
kommunmedlemmar om vad som ska byggas. Granskningens syfte är att 
bedöma om kommunstyrelsen och tekniska nämnden inom ramen för 
sina respektive uppdrag bedriver mark- och exploateringsärenden 
ändamålsenligt.  

 

Beslut 

Linus Aldefors får i uppdrag att beställa projektplaner för 2022.  

 

 7 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Lars Hellström rapporterar att Älmhultsbostäder har startat upp 
renoveringar av 63 badrum. 35 lägenheter står i dagsläget outhyrda. 
Revisionsmöte kommer att hållas om två till tre veckor kring årsbokslut. 
Avseende Älmhults Näringsfastigheter AB fortgår arbetet med avveckling 
till 2023. 

Lars Jansson meddelar att kommunstyrelsen har beslutas att 
Elmeskolans verksamhet ska flytta till Paradisskolan. Kommunstyrelsen 
ser över möjligheten att placera en ny skola i östra Älmhult. 
Biblioteksplanen har förlängts till att gälla också 2022. Ny plan tas fram 
för 2023-26. Vidare informeras att tekniska nämnden har inlett förfarande 
om ekonomiska ersättningskrav för förseningar av byggnation av 
vattenverk. Entreprenören har i sin tur stämt kommunen på 16 mnkr för 
uteblivna betalningar. Nämnden har beslutat att riva ”Hvita Korset”. Där 
ska byggas nya lägenheter på tomten. Beslutet är kontroversiellt för att 
det är Ingvar Kamprads födelseplats. Eventuellt kommer delar av huset 
att bevaras, men det bedöms kosta för mycket att renovera att renovera 
hela fastigheten.  

Roni Salomonsson meddelar att kultur och fritidsnämnden beslutat om 
budget för 2023. Kommunens parlamentariska grupp har föreslagit att 
nämnden ska få en egen förvaltning. Diö samhällsförening har ansökt om 
150 tkr som engångsbelopp i föreningsbidrag för byggnation av ett 
utegym på Albins åker.  

Jeanette Schölin meddelar att socialnämnden inte haft sitt januarimöte 
än.  
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Laila Hult meddelar att utbildningsnämndens prognos uppgår till -3,8 
mnkr. Underskottet kan kopplas till problematiken med skolskjutsar. 
Nämnden genomför en översyn av de gällande skolskjutsreglerna; 
exempelvis färdvägar och väntetider. Ny upphandling om skolskjutsar är 
påbörjad. Nämnden utarbetat förslag om kvalitativa mål för 
verksamhetsplanen. Det saknas dock förslag till beslut. Nämnden har 
tagit beslut om internkontrollplan för 2022. Nämnden ska utarbeta en 
långsiktig handlingsplan för aktivitet på Haganässkolan. Eventuellt 
kommer Komvux verksamhet att lämna skolan.  

Tommy Lövquist föreslås tar över bevakning av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Revisorerna diskuterar lekmannarevisionsuppdragen i de kommunala 
bolagen. Tidigare ordförande Ingemar Almkvist innehar uppdragen i tre 
kommunala bolag och är suppleant för ytterligare tre. Linus Aldefors (EY) 
ges i uppdrag att kontakta kommunledningsförvaltningen för att påtala 
behovet av att utse ny lekmannarevisor samt suppleant i dessa bolag.   

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att Tommy Lövquist tar över bevakningen av miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden.   

Revisorerna beslutar att ge Linus Aldefors (EY) i uppdrag att förmedla 
behovet av byte av lekmannarevisor i de kommunala bolagen.  

 

 8 

Utbildningar och kurser 

Tommy har varit på grundutbildning för förtroendevalda revisorer. Inget 
annat att meddela.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

 9 

Information / Övrigt 

Linus Aldefors redogör för det ekonomiska utfallet för revisorerna under 
2021. Revisionen kommer att uppvisa ett mindre överskott efter 
bokslutsdispositioner.  
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Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

 10 

Nästa möte och mötets avslutande 

Nästa sammanträde är den 15:e februari klockan 09:00 i lokal Möckeln.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


