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§ 61 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

§ 62 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

§ 63 

Inkomna handlingar 

Senaste mötesprotokollet avhandlades.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna. 

 

§ 64 

Dialog med utbildningsnämndens presidium 

Ordförande hälsar utbildningsnämndens presidium välkomna.  

Utbildningschefen informerar om upphandlingen av skolskjutsar. 
Upphandlingen som genomfördes var av interim karaktär. Avtalet är 
gällande till dess att ny upphandling är genomförd. Upphandlingsarbetet 
är påbörjat och avtalet förväntas vara klart till höstterminens start 2022. 
Det framförs att utbildningsförvaltningen inte var delaktiga i utformningen 
av senaste upphandlingen. Förvaltningen deltar nu vid ny upphandling 
och framför att de är nöjda med arbetet hittills. Det framförs att 
kommande avtal kommer att sträcka sig fram till 2025 då kommunen 
planerar att delta i en regional upphandling av skolskjutsar.   
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Kvaliteten för skolskjutsarna har varit bristande sedan nytt avtal träffats. 
Det har förekommit flertalet incidenter. Det beskrivs ha varit 
problematiskt att företaget som vann upphandlingen fick kort tid från 
dess att upphandling var färdigställd till dess att avtalet trädde i kraft. 
Därtill har det varit stor personalomsättning på förare, felaktigheter i listor 
för upphämtning, och inställda turer. Det framförs att företaget kör med 
för stora bussar vilket skapat problem på mindre landsvägar. Detta är 
troligtvis kopplat till utformningen av prislistan där leverantören inte har 
incitament att välja mindre bussar.  

Nämnden prognosticerar ett underskott på 6,2 mnkr 2021 enligt senaste 
uppföljningen. Det framförs ha varit rörigt i ekonomin de senaste åren. 
Flera controllers har slutat vilket bidragit till detta. Nämnden arbetar för 
tillfället med att skapa en struktur för den ekonomiska redovisningen. Det 
framförs att resursfördelningssystemet inte är helt optimalt. 
Kostnadsmedvetenheten blivit lidande då nämnden kontinuerligt haft ett 
högt inflöde av elever. Detta har blivit kostnadsdrivande då pengarna inte 
nyttjats effektivt. Nämndens budgettilldelning har ökat i en högre 
procentuell takt än kommunens intäkter.  

Utbildningschefen och nämndens ledamöter informerar om 
internationella skolan. Denna är delfinansierad av IKEA. Det framförs att 
det är tillåtet att ta betalt för denna skolform. Kommunen har dock ej rätt 
att erhålla riktade statsbidrag så som lärarlönelyftet eller ersättning för 
förstelärare. Skolan har i dagsläget 450 elever. Skolan växer vilket har 
inneburit att det finns behov av att dela klasser.  

Elevunderlaget förväntas öka de kommande åren. Nämndens kostnader 
förväntas öka med ca 30 procent till 2024 i förhållande till 2021 års 
budget. Nämnden investerar för tillfället i flertalet nya skolor samt 
utbyggnad av befintliga skolor. Paradisskolan, Diö skola, Linnéskolan 
och Haganässkolan byggs för tillfället alternativt expanderar. 
Byggnationerna pågår enligt plan.  

Kommunen betalar för ca 600 gymnasieelever, samt därutöver ca 100 
elever som går om eller går förberedande klass för gymnasieskolan. 
Måluppfyllnad och examen diskuteras utifrån Kolada-statistik. Det 
framförs att pandemin har påverkat måluppfyllelsen. Nämnden framför 
att ett flertal åtgärder för att öka stöden till elever i behov. Detta i syfte att 
förbättra måluppfyllelse samt andel som klarar examen. Det framförs att 
de senaste siffrorna påvisar en förbättring i förhållande till siffrorna i 
Kolada. Dock har en nedåtgående trend kunnat observeras de senaste 
åren. Kommunen har tagit emot ett stort antal nyanlända. Det framförs 
dock att detta inte accepteras vara en förklaring till låga resultat. Fokus 
är att elever ska få det stöd som krävs för att klara av skolan.   

Ordförande tackar utbildningsnämndens ledamöter och 
utbildningschefen för deltagandet.  
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Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

§ 65 

Revisorernas sammansättning 

Linus Aldefors redogör för vad som hänt sedan Ingemar Almkvist 
avsagts sig uppdraget som revisor.  

Samtal har förts med kommunledningsförvaltningen och fullmäktiges 
presidium. Avseende fullmäktiges hantering informeras att det finns ett 
ärende på fullmäktiges dagordning den 25e oktober. Det finns inga 
uppgifter om eventuell ersättare från Socialdemokraterna.   

Revisorerna är i dagsläget fem till antalet vilket motsvarar kraven i 
kommunallagen. Enligt reglemente ska respektive parti i fullmäktige utse 
varsin revisor. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet saknar 
representanter i revisionen.  

 

Beslut 

Revisorerna noterar informationen.  

 

§ 66 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Lars Hellström informerar att Älmhultsbostäder AB innehar 1275 
lägenheter varav 45 står tomma. Detta innebär ett intäktsbortfall på 6 
mnkr per år. Bolaget ska renovera ca 300 badrum. De tomma 
lägenheterna kommer att användas som evakueringsbostäder. Det finns 
i dagsläget inga planerade nyproduktioner. Det informeras vidare att 
Älmhults Näringsfastigheter AB kommer att riva en fastighet som 
inrymmer småföretag. Förhandling med hyresgäster sker för tillfället.  

Lars Jansson informerar att tekniska nämndens fokus för tillfället ligger 
på kommunens nybyggnationer. Även på kommunstyrelsen återkommer 
dessa frågor.  

Roni Salomonsson informerar att Kultur- och fritidsnämnden 
prognosticerar en ekonomi i balans enligt delårsrapporten. Nämnden ser 
över olika åtgärdsbehov på idrottsplatserna Liatorp och Älmekulla.  

Jeanette Schölin informerar att gemensamma nämndens 
personalkostnader har minskat under året. Nämnden arbetar aktivt med 
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att rekrytera flera gode män. Nämnden planerar för medarbetarkurser 
under 2022.  

Det konstateras att det saknas utsedda revisorer för bevakningen av 
socialnämnden och miljö- och byggnämnden. Revisorerna beslutar att 
Jeanette Schölin kommer att överta bevakning för socialnämnden.  

 

Beslut 

Jeanette Schölin övertar bevakningen av socialnämnden.  

 

§ 67 

Utbildningar och kurser 

Linus Aldefors informerar om EY:s kurs om sekretess på måndag den 
25:e oktober. Linus Aldefors ska säkerställa att revisorerna är med på 
EY:s lista för utskick om utbildningar.  

 

 

§ 68 

Övrigt 

Inget övrigt.  

 

Beslut 

- 

 

§ 69 

Nästa möte och mötets avslutande 

Nästa sammanträde är den 10:e november klockan 09:00 i lokal 
Römningen. Tiden för sammanträdet den 9:e december flyttas till klockan 
09:00.  

Möteskalender för 2022 kommer att avhandlas vid nästkommande 
sammanträde.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 


