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Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 68 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  
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Möte med Älmhultsbostäder AB och Älmhults Industrifastigheter 
AB 

Ordförande hälsar bolagsrepresentanterna välkomna.  

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

Älmhultsbostäder äger 1275 hyresrätter varav majoriteten är belägna i 
centralorten. Beståndet är värderat till 1,2 miljarder kronor vilket är 
belånat till ca 50 procent. En utmaning sedan pandemin är antalet 
lägenheter utan hyresgäster. I dagsläget är 10 lägenheter tomma. Detta 
har minskat från 55.  

Bolaget arbetar tillsammans med kommunen med integrationsfrågor. 
Bolaget har dock flaggat för kommunledningen att det finns ett behov av 
stöd och samlat grepp om integrationsrelaterade frågor.  

Bolaget arbetar i enlighet med Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ. 
Målet är att bolaget ska vara fossilfria senast 2030 och att 
energianvändningen ska minska med 30 procent. Bolaget har bland 
annat investerat i lågenergiförbrukning, solceller och 
frånluftsvärmepumpar.  
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Älmhultsbostäder kommer successivt att installera individuell mätning av 
vatten i samtliga bostäder. Arbetet ska vara klart 2023 och möjliggöra att 
individuellt debitera för vatten i enlighet med lagstiftningen. Detta 
kommer att förhandlas med hyresgästföreningen. Detta kan skapa 
incitament för att minska på vattenförbrukningen.  

Kösystemet för bostäder bygger på flera parametrar. I dagsläget står ca 
2700 personer i bostadskön. Bolaget har förbundit sig att hyra ut 
lägenheter till kommunen. Kommunen hyr ca 70 lägenheter av bolaget. 
Det har dock inte varit helt oproblematiskt.  

Bolaget har möjlighet att bygga lägenheter på kvarteret ”plåtslagaren”. 
Det kommer sannolikt att byggas marklägenheter.  

Det informeras om bolagets planer för renovering av balkonger och 
badrum.  

Bolaget har inte i uppgift att samordna investeringsplanering tillsammans 
med kommunen. Bolaget har av kommunen uppfattat att 
belåningsgraden ligger på en hög nivå men inte att detta är ett problem. 
Det framförs att bolaget har förhållandevis god likviditet vilket kan 
användas till nära förestående investeringar.  

Bolaget har genomfört en ränteanalys kopplat till de stigande 
räntenivåerna. Det framförs att bolaget inte har en hög riskexponering 
kopplat till räntejusteringar.  

Det framförs därtill att elpriserna inte kommer att påverka bolaget i hög 
utsträckning då den primära energikällan utgörs av fjärrvärme. 

Älmhults näringsfastigheter AB är ett dotterbolag till Älmhultsbostäder 
AB. Bolaget ska avvecklas vid 2023 års slut. Den kvarvarande 
verksamhet som bedrivs i bolaget ska då fusioneras med 
Älmhultsbostäder AB. Älmhults näringsfastigheter AB förhandlar om det 
indirekta besittningsskyddet bland hyresgäster i fastigheter vilka ska 
avvecklas.  

Ordförande tackar representanterna för deras deltagande.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Avrapportering Granskning av kommunens arbetsmarknads-
insatser och försörjningsstöd 
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Ordförande hälsar Negin Nazari (EY) och Imelda Bengmark (EY) 
välkomna.  

Granskningens syfte har varit att bedöma socialnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser och om dessa 
ökar förutsättningarna för individer att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Den sammanfattande bedömningen är att nämndens styrning, 
uppföljning och kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis 
ändamålsenlig.  

Fullmäktiges målsättning är att fler kommuninvånare ska bli 
självförsörjande.  

Socialnämnden har upprättat en ny organisation och en åtgärdsplan 
kopplat till arbetsmarknadsinsatser. Denna definierar dock inte vilka 
uppföljningar av planen som ska genomföras. Det har framförts i 
granskningen att den nyligen implementerade organisationen ännu ej 
gett önskat resultat.  

Insatser erbjuds enligt individens förutsättningar. Därtill erbjuds 
yrkesvägledning och arbetsplatsträning med mera. Nämnden har givits 
tillskott för att bidra till minskat antal individer med försörjningsstöd. Det 
saknas statistisk eller annan analys om huruvida tillskottet gett önskvärd 
effekt – att fler kommit i självförsörjning.  

Socialnämnden tar del av månadsvis statistik av ekonomiskt bistånd och 
arbetslöshet samt uppföljning av mål genom kvalitetsberättelse och 
årsanalys.  

Bedömningen är att arbetet ligger i linje med hur andra kommuner 
arbetar. Den huvudsakliga bristen är att de inte följer upp effekten av 
arbetet på en aggregerad nivå.  

I granskningen lämnas fyra rekommendationer kopplad till målnivåer, 
uppföljning samt samverkan med andra delar av den kommunala 
organisationen.  

 

Beslut 

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

• Föregående sammanträdes minnesanteckningar.  
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Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Nämnds- och bolagsbevakning 

Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsen har beslutat om temporär 
avgiftsbefrielse vid inspektionskontroll för lantbrukare. Ny fordonspolicy 
är antagen med målsättning att fordonsflottan ska vara fossilfri. 
Kommunstyrelsen har beslutat om svar till revisionen om granskning av 
måltider. Detta har ännu inte kommit revisionen tillhanda. Det meddelas 
att godsmagasinet vid järnvägen inte får rivas. Kommunstyrelsen har 
beslutat att istället lägga ut fastigheten till försäljning.  

Kultur och fritidsnämnden – Verksamhetschefen har informerat att 
Älmekulla idrottsplats ligger på vattenskyddsområde. En 
arbetsmiljöbeskrivning ska inkomma från företaget som ska lägga ny 
fotbollsplan.  

Utbildningsnämnden – Det har varit skolstart och Paradisskolan har haft 
invigning.  

Miljö- och byggnämnden – Vitesföreläggandet på Nicklagården kvarstår. 
Matsalen kan komma att stängas. Senast den 17 oktober ska problemen 
vara åtgärdade.  

Socialnämnden – Har fått ett gåvobrev från IKEA för mottagande av 
flyktingar från Ukraina. Detta i form av möbler och utrustning 
motsvarande 156 tkr. Nämnden fick avslag på förfrågan om utökade 
medel till följd av underskott i hemtjänsten.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Utbildningar och kurser 

Inget att rapportera.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Information / Övrigt 

Tommy Lövquist informerar om utbildningen vid Region Kronobergs 
revisionskontor. Det hölls ett föredrag om barnens bästa samt en 
redovisning av Anna Ekelöv (SKR) avseende nytt regelverk om 
räkenskapsrevision. Det informerades om samgranskningen. Fyra 
kommuner hade tackat ja. Två kommuner har önskat mer information 
och ytterligare två har inte svarat alls.  

Linus Aldefors (EY) ger information om den ekonomiska uppföljningen.  

Vid nästkommande möte ska ytterligare revisionsinsatser diskuteras.  

Revisorerna diskuterar möjligheten att förlägga ett sammanträde i 
samband med verksamhetsbesök, exempelvis på Paradisskolan. Linus 
får i uppdrag att undersöka möjligheten till detta.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Linus Aldefors (EY) får i uppdrag att undersöka möjligheten att förlägga 
revisionssammanträde på paradisskolan.  
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Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa sammanträde är den 18:e oktober klockan 09:15 i lokal Möckeln.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


