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Förvaringsplats för minnesanteckningar Underskrift________________ 

Kanslienheten, plan 3, kommunhuset  

 



  Minnesanteckningar 

 2022-11-15   

 

Kommunrevisionen 

 

 

                                      Närvarolista  
 

Beslutande 

Tommy Lövquist 

Laila Hult 

Roni Salomonsson 

Lars Jansson 

 

 

Tjänstemän  

Linus Aldefors (EY) 

 

Övriga deltagare 
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 94 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 95 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 96 

Projektplan – Granskning av skolbiblioteken 

Linus Aldefors presenterar två projektplaner. Skillnaden mellan 
projektplanerna består i metodiken. Den större projektplanen omfattar 
verksamhetsbesök på tre skolbibliotek.  

  

Beslut 

Revisorerna beslutar att genomföra granskning inklusive platsbesök. 
Linus ges i uppdrag att undersöka om detta inryms i budget.  

 

 97 

Möteskalender 2023 

Preliminära mötesdatum beslutas.  

18 januari 

15 februari 

15 mars 
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12 april 

16 maj 

14 juni 

16 augusti 

13 september 

18 oktober 

15 november 

6 december 

 

Beslut 

Revisorerna fastställer ovan möteskalender.  

 

 98 

Inkomna handlingar 

Linus Aldefors (EY) informerar om tekniska nämndens svar på 
granskning om måltidsverksamheten. Bedömningen är att 
rekommendationerna i granskningen beaktats.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

99 

Nämnds och bolagsbevakning 

Tekniska nämnden: Avseende VA höjdes taxan 2022 för 
anläggningsavgifter med 46 procent och brukstaxan med 38 procent. 
Nämnden föreslår att anläggningsavgiften 2023 höjs med ytterligare 33 
procent. Brukstaxan bibehålls på 2022 års nivå. Nämnden äskar om 
ytterligare 10 mnkr till VA-verksamheten.  

Kultur och fritidsnämnden: Nämnden har nu en egen förvaltning. 
Driftbudgeten är i balans enligt prognosen. Nämnden uppvisar ett 
överskott i investeringsbudgeten. Nämnden har begärt offerter på 
innebandyplaner på Klöxhultsskolan och Linnéskolan.  

Utbildningsnämnden: Inget att rapportera från nämnden. Enligt 
utskottsprotokoll ska ny biblioteksplan antas.  
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Miljö- och byggnämnden: Överskott i prognosen enl. delår. Förslaget om 
avgiftsbefrielse för miljötillsyn inom jordbruk har lagts ner. Detaljplan 
Köpmannen 2 på samråd om verksamhet runt IKEA-varuhuset.  

Socialnämnden: Nämndens prognos visar på en budget i balans. Dock 
uppvisar hemtjänsten ett underskott på 7 mnkr. Nämnden har beslutat att 
tillsammans med tekniska nämnden förprojektera och ta fram 
upphandlingsunderlag för ny gruppbostad.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

100 

Utbildningar och kurser 

Inget att rapportera 

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

 101 

Information / Övrigt 

Inget att rapportera 

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

 102 

Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa sammanträde är den 1 december klockan 09:15 i lokal Möckeln 
alternativt Paradis-skolan.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


