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                                      Närvarolista  
 

Beslutande 

Tommy Lövquist 

Laila Hult 

Roni Salomonsson 

Lars Jansson 

Lars Hellström 

Jeanette Schölin 

 

Tjänstemän  

Linus Aldefors (EY) 

Håkan Helgesson (kris- och beredskapsstrateg) – punkt 43 

 

Övriga deltagare 
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 40 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 41 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 42 

Inkomna handlingar 

Senaste mötesanteckningarna avhandlas.  

Kommunfullmäktiges expedierade beslut om samlad intern kontroll.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

 

 43 

Samtal med kris- och beredskapsstrateg 

Ordförande hälsar kris- och beredskapsstrateg Håkan Helgesson 
välkommen.  

Håkan Helgesson redogör för kommunens arbete till följd av kriget i 
Ukraina.  
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Under våren har kommunen arbetat med återuppbyggnad av det civila 
försvaret. Det genom såväl omvärldsbevakning som 
verksamhetsmässiga frågor. Vid totalförsvar kommer kommunens 
anställda att krigsplaceras i kommunens organisation om deras 
kompetenser inte är prioriterade i annan samhällsorganisering.  

Kommunens kris- och säkerhetsgruppen har aktiverats till följd av kriget i 
Ukraina. Gruppen följer också Covid-19 utvecklingen.  

Under året har lagstiftningar kring säkerhetsskydd har uppdaterats. 
Säkerhetsskyddschefen, så som definierat av lagstiftningen, har bland 
annat tilldelats utökade skyldigheter. Säkerhetsskyddschefen ska vara 
direkt underställd kommunchefen.  

Vid särskild händelse har kommunchef, säkerhetsskyddschef och 
kommunikationschef ett särskilt ansvar för samordning och 
kommunikation.  

Kommunen har tillsatt en flyktingsamordnare. I dagsläget har kommunen 
tagit emot ett 70-tal flyktingar från Ukraina.  

Tillsyn av skyddsrum pågår för tillfället. Kommunen har gått genom 13/21 
skyddsrum. Älmhultsbostäder har gjort tillsyn på sina skyddsrum.  

Angående säkerhet på skolor har kommunen utbildat samtliga lärare i 
hur de ska agera vid händelse av PDV (pågående dödligt våld). Detta 
enligt metoden ”run, hide or fight”. Därutöver ses skalskydd över och 
möjligheten att införskaffa programvara.  

Varje förvaltning hanterar sin egen kontinuitetsplanering. Arbetet 
återrapporteras genom den samlade gruppen för gemensam planering 
av säkerhetsarbete.  

På IT-sidan utvärderas säkerhetsaspekter och skydd mot IT-attacker. 
Dels genom övervakning av nätverk, dels hur användare hanterar sin 
utrustning. Säkerhetsnivån för IT-miljön är enligt uppgift hög.  

Nödvattenplan och risk- och sårbarhetsanalys är uppdaterade.  

Det nyinrättade strategiska brottsförebyggande rådet har sammanträtt 
vid två tillfällen. Det har utarbetats förslag till reglemente, det är dock 
ännu ej beslutat om. Under året kommer därtill ett operativt råd på 
tjänstemannanivå inrättas.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för redovisningen. Informationen läggs till 
handlingarna.  
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 44 

Lekmannarevisorernas arbete 

Revisionen diskuterar lekmannarevisionsuppdragen.  

Revisorerna vill att uppdraget ska hanteras dialogmässigt med 
respektive bolags styrelseordförande och VD under höstens möten. Det 
ska förmedlas att bolagen är underställda lekmannarevisorernas 
granskning, vilken bolagen bekostar.  

 

Beslut 

Linus Aldefors får i uppdrag att ge förslag på upplägg för höstens möten.  

 

 45 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Lars Jansson informerar att Tekniska nämnden beslutat om nya 
laddstolpar i Älmhults tätort samt att en tunnel under landsväg 23 sak 
rustas upp. Det har framkommit att vattenverket i Diö och Liatorp är i 
behov av upprustning.  Avseende kommunstyrelsen informeras att 
kommunens skuld uppgår 1,36 mdr kronor. Detaljplan för Falken 1 är 
antagen. Den 19-21 maj kommer Älmhultsfestivalen och 
Mångfaldsfestivalen att hållas.  

Roni Salomonsson informerar att det på grund av skadegörelse på 
Haganässkolan har ansökts om kameraövervakning och förbättrat 
skalskydd. Simhallen kommer att vara stängt från den 3e juni till 
skolstarten till hösten. Det ska läggas nytt gräs för Älmhults IF:s 
fotbollsplan.  

Jeanette Schölin redovisar att socialnämnden prognostiserar ett 
underskott på 11 mnkr. Nämnden kommer att hålla ett extrainsatt 
sammanträde för att besvara revisorernas och fullmäktiges begäran om 
svar på revisionens förslag om anmärkning.  

Laila Hult informerar att utbildningsnämnden beslutat att flygeln på 
Haganässkolan ska säljas. Kommunen har tilldelats ett riktat bidrag 2,7 
mnkr genom ”skolmiljarden” varav 81 procent ska gå till grundskolan och 
19 procent till gymnasieskolan. Nämndens prognos från mars månad 
påvisar en mindre negativ avvikelse.  

Tommy Lövqvist informerar att Paradisskolan tilldelats en sanktionsavgift 
av miljö och byggnadsnämnden riktad mot tekniska nämnden.  
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Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

 46 

Utbildningar och kurser 

Linus Aldefors (EY) påminner om utbildningsdagen den 1 juni i 
Kristianstad. Om någon inte anmält sig men ämnar delta så ska de 
anmäla sig via den inbjudan som skickats ut.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 47 

Information / Övrigt 

Linus Aldefors (EY) informerar att granskningen om 
kompetensförsörjning inom skolans område blivit försenad och skjuts till 
oktobersammanträdet efter önskemål från förvaltningen.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 48 

Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa sammanträde är den 14:e juni klockan 09:15 i lokal Möckeln.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


